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ABSTRAK 

Twitter merupakan salah satu media sosial yang populer di Indonesia. Setiap orang 

berbagi, dan mempublikasikan perasaan serta aktifitas keseharian yang secara sadar 

maupun tidak telah memberikan informasi. Informasi yang diberikan melalui postingan 

(tweet) dapat menggambarkan kepribadian yang dimiliki oleh seseorang. Setiap orang 

mempunyai pola kepribadian masing-masing. Tes psikologi merupakan salah satu cara 

untuk dapat mengetahui kepribadian seseorang, yaitu dengan melakukan tes tulis atau tes 

wawancara yang memakan banyak waktu serta tempat. Solusi dari permasalahan tersebut 

dengan memanfaatkan teknologi informasi. Berkembang pesatnya teknologi dan 

informasi membuat seseorang dapat mengetahui gambaran kepribadian yang dimiliki oleh 

orang lain dengan cara melakukan klasifikasi terhadap data postingan Twitter (tweet). 

Klasifikasi dilakukan dengan mengelompokkan kepribadian menjadi lima kelas (big five) 

diantaranya openness, concientiousness, extraversion, agreableness, neuroticism. Pada 

penelitian ini menggunakan metode SVM dan KNN dengan menggunakan 1500 tweet 

sebagai dataset dan 5 label kelas big five. Hasil dari penelitian ini, metode SVM memiliki 

nilai akurasi yang baik dan lebih tinggi daripada metode KNN dengan menghasilkan 

akurasi 92,667% dengan nilai parameter (C=1, γ=1) dan nilai threshold 0 pada 

pembagian data 70:30. 

 

Kata Kunci: Kepribadian Big Five, KNN, SVM, tweet, Twitter 
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ABSTRACT 

 

Twitter is one of the most popular social media in Indonesia. Everyone shares, and 

publishes feelings and activities of daily life that knowingly or does not provide 

information. Information provided through a post (tweet) may depict a person's own 

personality. Everyone has their own personality patterns. Psychological tests are one way 

to get to know a person's personality, by conducting a writing test or an interview test that 

takes a lot of time and place. Solution of the problem by utilizing information technology. 

The rapid growth of technology and information makes one can know the image of the 

personality that others have by classifying the Twitter post data (tweet). Classification is 

done by grouping personality into five classes (big five) including openness, 

concientiousness, extraversion, Agreableness, neuroticism. In this study used the SVM 

and KNN methods by using 1500 tweets as a dataset and 5 Big five class labels. As a 

result of this research, the SVM method has a good accuracy value and is higher than the 

KNN method by generating 92.667% accuracy with parameter values (C = 1, γ = 1) and 

threshold value 0 on data sharing 70:30. 

 

Keywords: Big Five personality, KNN, SVM, tweet, Twitter 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi telah menjadikan manusia semakin maju dan 

modern. Terdapat banyak cara seseorang untuk mengekspresikan perasaan dan 

keseharian, seperti menulis di media sosial (misalnya: Facebook, Twitter, dan 

Blog). Media sosial Twitter merupakan salah satu media internet yang populer 

pada zaman millenial saat ini. Seseorang mengekspresikan diri dengan bebas 

berbagi pikiran dan kepribadian di lingkaran teman-teman, kelompok kenalan 

yang lebih besar, atau bahkan seluruh dunia. Hasil penelitian menjelaskan bahwa 

seseorang yang bercerita menggunakan sarana media sosial tidak berbeda jauh 

ketika orang tersebut mengisi self report (laporan pribadi). Pengguna yang 

mempublikasikan kegiatan keseharian secara tidak sadar telah memberikan 

informasi kepribadian melalui postingan atau tweet dengan bahasa yang alami. 

Kepribadian merupakan suatu dorongan yang mengatur perilaku dan 

memberi petunjuk ke arah tertentu untuk seseorang dalam merespon suatu situasi 

atau cara bertindak yang disukai individu terhadap keadaan seseorang (Daniel J. 

Ozer, 2006). Kepribadian adalah apa yang terletak di balik perbuatan-perbuatan 

khusus di dalam individu (Lyle H. Ungar, 2014). Kepribadian terdiri dari 

kecenderungan-kecenderungan menentukan yang berperanan aktif dalam tingkah 

laku individu (Daniel J. Ozer, 2006). Setiap manusia mempunyai pola kepribadian 

masing-masing dan cenderung berbeda dalam soal kualitas dan kuantitas. Salah 

satu cara untuk dapat mengetahui kepribadian seseorang yaitu dengan melakukan 

tes psikologi. Tes psikologi yang dilakukan saat ini kebanyakan melalui tes tulis 

atau tes wawancara yang memakan banyak waktu serta tempat.  

Terdapat beberapa pendekatan kepribadian yang dikemukan oleh para ahli. 

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kepribadian “Big Five” (Dariyo, 

2003) yaitu dengan kelas Openess, Concientiouness, Extraversion, Agreableness 

dan Neuroticism. Alat ukur kepribadian ini dipilih karena trait tersebut telah 
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diakui secara internasional sebagai alat ukur yang valid untuk mengidentifikasi 

kepribadian. Selain itu, trait kepribadian ini dapat dianalisa dan difahami melalui 

kata-kata yang dapat dimengerti oleh ahli psikologi dan juga orang biasa (Dariyo, 

2003). Kepribadian berbasis “Big Five” sangat sesuai untuk dijadikan acuan, 

dikarenakan aplikasi prediksi kepribadian yang akan dibangun menggunakan data 

tweet dari media sosial Twitter yang mayoritas berisi percakapan sehari-hari 

seseorang. 

Penelitian dengan kasus yang sama sudah pernah dilakukan sebelumnya 

oleh Rinaldi Syarfianto. Penelitian yang dilakukan untuk mengklasifikasikan sifat 

kepribadian menggunakan metode naive bayes. Pada  penelitian yang dilakukan 

oleh Rinaldi Syarfianto hanya mengecek data balance. Penelitian tersebut 

menghasilkan akurasi 86,66% dari dataset 1500 tweet dengan perbandingan 

pembagian data 70:30 untuk data latih dan data uji (Syarfianto, 2018).  

Berbagai penelitian-penelitian lain berkaitan dengan klasifikasi 

kepribadian diantaranya memprediksi kepribadian melalui postingan teks di media 

sosial oleh Veronica Ong (2017). Kepribadian seseorang dapat diketahui dari 

media sosial. Hasil dari penelitian akan membantu pengguna mendapatkan 

pemberitahuan kepribadian, sehingga diharapkan pengguna media sosial dapat 

lebih memperbaiki diri untuk masa depan (Veronica Ong, 2017). Penelitian lain 

oleh Dahlin Wan (2014) yaitu membahas tentang kepribadian berdasarkan 

karakter informasi pada pengguna media sosial. Dari seluruh informasi pengguna 

media sosial ditemukan metode yang dapat melihat kepribadian dengan 

menggunakan pendekatan big five (Danlin Wan, 2014). Penelitian selanjutnya 

tentang prediksi kepribadian big five pengguna Twitter oleh Agnes Theresia 

Damanik (2015) dengan menggunakan metode Support Vector Regression. Pada 

penelitian menghasilkan nilai Mean Absolute Error (MAE) terkecil 0.2739, 

sedangkan nilai Pearson-correlation terbesar 0,8559 didapatkan untuk 

kepribadian Extraversion (Agnes Theresia Damanik, 2015).  

Penelitian yang dilakukan adalah mengklasifikasi kepribadian pengguna 

yang dilakukan di media sosial Twitter. Kepribadian perlu diklasifikasi dengan 

menggunakan machine karena dalam satu waktu saja akan terdapat jutaan tweet 

pada media sosial Twitter  sehingga butuh waktu yang sangat lama bahkan sulit 
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diklasifikasi secara manual oleh manusia, maka dibutuhkan machine learning 

sebagai alat bantu untuk membantu dan mempermudah manusia dalam 

mengklasifikasi sifat kepribadian. Dalam penelitian klasifikasi sifat kepribadian, 

peneliti menggunakan machine learning dengan menerapkan metode SVM dan 

KNN. Metode SVM dan KNN pernah digunakan oleh peneliti-peneliti 

sebelumnya.  

Penelitian dari Anchal Tomar (2016) yaitu perbandingan akurasi antara 

metode KNN dan SVM untuk prediksi usia. Penelitian ini menggunakan metode 

SVM dan KNN untuk perkiraan umur dan menghasilkan nilai akurasi yang sama-

sama baik pada beberapa kasus. Secara keseluruhan akurasi yang dihasilkan 

metode KNN lebih efektif dari SVM (Anchal Tomar, 2016). Penelitian lain 

membahas tentang perbandingan algoritma KNN, SVM dan naive bayes untuk 

klasifikasi teks (Vaibhav C.Gandhi, 2012). Metode SVM mendapatkan hasil 

akurasi yang paling tinggi untuk kasus pengklasifikasian teks. Selanjutnya, 

penelitian tentang komparasi teknik klasifikasi text mining  untuk menghasilkan 

metode terbaik pada analisa sentimen. Berdasarkan hasil dari komparasi algoritma 

klasifikasi mendapatkan hasil bahwa pada dataset review film, hasil accuracy 

sebanding antara Support Vector Machines dengan Naïve Bayes Classification 

yaitu 78,55%, sedangkan pada dataset Twitter SVM memperoleh hasil 72%, lebih 

unggul dibanding NBC dan KNN sebesar 67,33% dan 56,83% (Joang Ipmawati, 

2017). 

Permasalahan-permasalahan yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya 

terkait dengan klasifikasi dan metode, maka penelitian ini dilakukan untuk 

menyelesaikan permasalahan agar dapat mengklasifikasikan masing-masing dari 

kepribadian untuk membantu psikolog dalam menentukan kepribadian. Metode 

yang digunakan pada penelitian adalah dengan menggunakan dua metode berbeda 

yaitu SVM dan KNN. Metode SVM dan KNN digunakan karena memiliki hasil 

akurasi yang baik untuk klasifikasi berbentuk teks. Hasil akhir dari penelitian 

dengan menggunakan metode SVM dan metode KNN adalah tingkat akurasi. 

Perhitungan tingkat akurasi metode KNN dan SVM dilakukan untuk mendapatkan 

hasil yang terbaik. Pada penelitian ini, dengan menghitung tingkat akurasi maka 

akan ditemukan mana metode terbaik dari penyelesaian permasalahan yang sama 
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yaitu pada penelitian klasifikasi sifat kepribadian Big Five. Sehingga penelitian ini 

dapat bermanfaat untuk menghasilkan klasifikasi yang lebih akurat. 

Berdasarkan latar belakang permasalah di atas, maka akan dibangun suatu 

aplikasi berdasarkan penelitian yaitu penerapan dan perhitungan tingkat akurasi 

metode Support Vector Machine dan metode K-Nearest Neighbor pada klasifikasi 

sifat kepribadian Big Five. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang permasalahan di atas, maka pada 

penelitian ini diperoleh rumusan masalah bagaimana menerapkan dan menghitung 

tingkat akurasi metode Support Vector Machine dan metode K-Nearest Neighbor 

pada klasifikasi sifat kepribadian Big Five. 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan-batasan dalam permasalahan yang telah diuraikan pada 

pendahuluan adalah : 

1. Dataset yang digunakan merupakan kumpulan tweet bahasa Indonesia  

yang terdapat di Twitter yang termasuk ke dalam teori kepribadian Big 

Five yang telah diproses sampai tahapan label manual dari penelitian 

Rinaldi Syarfianto tahun 2018 dengan jumlah dataset sebanyak 1500 

tweet dari 15 akun Twitter. 

2. Tahapan preprocessing yang dilakukan adalah case folding, cleaning, 

normalisasi, tokenizing secara unigram (satu kata) dan stemming 

dengan algoritma Enanched Confix Stripping (ECS). 

3. Seleksi fitur dan pembobotan menggunakan pendekatan Term 

Frequency Inverse Document Frequency (TF-IDF). 

4. Kernel yang digunakan adalah Radial Basic Function  (RBF). 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan dalam pembuatan Tugas Akhir 

adalah:  

1. Menerapkan metode Support Vector Machine dan metode K-Nearest 

Neighbor untuk  klasifikasi sifat kepribadian Big Five. 
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2. Menghitung tingkat akurasi dari metode Support Vector Machine dan 

metode K-Nearest Neighbor pada klasifikasi kepribadian Big Five. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Tujuan dari sistematika penulisan  yaitu memudahkan memahami 

permasalahan secara detail dari laporan Tugas Akhir. Laporan Tugas Akhir terdiri 

dari VI BAB. Sistematika penulisan dirincikan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini berisi tentang deskripsi umum dari tugas akhir yang meliputi: 

latar belakang penelitian, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, 

manfaat penelitian, metodologi, dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan tentang dasar-dasar teori sifat kepribadian, sifat 

kepribadian Big Five, metode Support Vector Machine Dan K-Nearest 

Neighbor yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang metodologi penelitian, identifikasi 

masalah, teknik pengumpulan data, analisa algoritmm dan alat bantu 

penelitian. 

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN 

Bab ini menjelaskan tentang analisa data, analisa proses dan 

perancangan aplikasi. 

BAB V   IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Pada bab ini menjelaskan mengenai implementasi dan perhitungan 

tingkat akurasi metode Support Vector Machine dan metode K-Nearest 

Neighbor pada pengklasifikasian sifat kepribadian Big Five. 

BAB VI   PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran berkaitan dengan 

penelitian yang telah dilakukan. 



 

 

 

BAB II  

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengertian Kepribadian 

Menurut Costa dan McCrae (Dariyo, 2003) kepribadian merupakan suatu 

hubungan antar faktor yang terdiri dari berbagai macam sifat yang saling 

berkaitan antara satu dengan lainnya, yang nantinya akan mempengaruhi pola 

perilaku setiap individu yang bersangkutan dalam menghadapi permasalahanyang 

ada dalam lingkungan hidupnya. Kepribadian merupakan gabungan dari 

karakteristik dan kecenderungan yang bersifat stabil, serta dapat menentukan sifat 

umum  perbedaan dalam perilaku seseorang yang sering digambarkan dalam 

bentuk sifat-sifat (Dariyo, 2003). Kepribadian adalah sifat khas yang dimiliki 

individu dan bersifat relatif tetap. Kepribadian sering diidentikkan dengan 

karakter atau sifat yang melekat pada diri individu yang membedakan seseorang 

dengan yang lainnya (Calvin S. Hall, 1993).  

Papalia et al (1998) menemukakan empat model perkembangan 

kepribadian yaitu (Dariyo, 2003): 

1. Trait models: costa and McCrae’s five factors (the Big Five Factors) 

2. Normative-crisis models 

3. Timing of event models 

4. Humanistic model: maslow’s hierarchy of need 

2.2 Kepribadian Big Five Trait 

Kepribadian secara umum dimiliki oleh semua manusia. Ciri-ciri 

kepribadian disebut dengan trait. Menurut teori Costa dan McCray (Dariyo, 2003) 

yang dikenal sebagai the Big Five Trait, setiap manusia memiliki 5 tait utama 

dengan level yang berbeda beda. Lima Big Five Trait adalah Openness to 

Experience, Concientiousness, Extraversion, Agreableness, Neuroticism disingkat 

dengan O C E A N. 
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Gambar 2. 1 Kepribadian Big Five Trait Menurut Costa dan McCrae 

(Dariyo, 2003) 

1. Openness to experience, adalah seseorang yang mempunyai ketertarikan 

dominan terhadap seni, petualangan, senang berimajinasi. Sub faktor yang 

termasuk ke dalam openness to experiencesebagai berikut. 

a. Fantasy, yaitu individu yang memiliki imajinasi tinggi. 

b. Aesthetic, yaitu ketertarikan terhadap seni. 

c. Feelings, yaitu individu yang menyadari dan menyelami 

kepribadian dan perasaan sendiri. 

d. Actions, yaitu individu yang menyukai hal baru. 

e. Ideas, yaitu berfikiran terbuka dan menerima ide baru. 

f. Values, adalah kesiapan untuk menguji ulang nilai sosial, pilitik 

dan agama. 

2. Concientiousness, adalah seseorang yang memiliki disiplin tinggi, 

motivasi untuk berprestasi, memiliki perencanaan yang baik dan pekerja 

keras. Sub faktor yang termasuk ke dalam concientiousness sebagai 

berikut. 

a. Competence, yaitu kesanggupan, efektifitas dan kebijakan dalam 

melaksanakan suatu kegiatan. 

b. Order, yaitu kemampuan individu untuk mengorganisasi. 

c. Dutifulness, adalah memegang erat prinsip hidup. 

d. Achievement, adalah aspirasi individu dalam mencapai prestasi. 

e. Self-diclipline, ialah mampu mengatur diri sendiri. 

f. Deliberation, yaitu berfikir sebelum bertindak. 

3. Extraversion, adalah seseorang yang memiliki hasrat untuk menjalin 

hubungan dengan dunia luar, tergolong ekstrover bila memiliki banyak 
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kepribadian positif, lebih suka berada di antara teman-teman dari pada 

sendirian. Sub faktor yang termasuk ke dalam Extraversion sebagai 

berikut:  

a. Warmth, adalah kecenderungan mudah bergaul dan berbagi kasih 

sayang. 

b. Gregariousness, yaitu kecenderungan untuk banyak berteman dan 

erintekrasi  dengan orang banyak. 

c. Activity, adalah individu yang sering mengikuti berbagai kegiatan 

serta memili energsi dan semangat yang tinggi. 

d. Assetiveness, yaitu indivu yang tegas. 

e. Excitement-seeking, yaitu individu yang suka mencari sensasi dan 

megambil resiko. 

f. Positive emotion, adalah kecenderungan untuk menyelami 

kepribadian positif seperti bahagia, ceria dan gembira. 

4. Agreableness adalah seseorang yang mempunyai sifat selalu optimis, suka 

tolong menolong, ramah dan dermawan. Sub faktor yang termasuk ke 

dalam agreablenesssebagai berikut: 

a. Trust, merupakan tingkat seseorang yang memiliki kepercayaan 

kepada orang lain. 

b. Straigh-forwardness, yaitu individu yang terus terang dan 

sungguh-sungguh menyatakan sesuatu. 

c. Altruism, yaitu individu yang murah hati dan memiliki keinginan 

untuk membantu orang lain. 

d. Compliance, adalah karakteristik dari reaksi terhadap konflik 

interpersional. 

e. Modesty, yaitu individu yang sederhana dan rendah hati. 

f. Tender-midedness merupkan simpati dan peduli terhadap orang 

lain. 

5. Neuroticism, adalah seseorang yang memiliki sifat-sifat yang cenderung 

menimbulkan gangguan psikis, memiliki intensitas yang tinggi, mudah 

mengalami kepribadian negatif, marah, cemas dan depresi. Sub faktor 

yang termasuk ke dalam Neuroticism sebagai berikut: 
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a. Anxienty, merupakan kecenderungan merasa gelisah, penuh 

ketakutan, khawatir, gugup dan tegang. 

b. Hostilty, adalah kecederungan marah, frustasi dan penuh 

kebencian. 

c. Depression, adalah kecenderungan untuk mengalami depresi pada 

individu normal. 

d. Self-consiousness merupakan individu yang pemalu, tidak nyaman 

di hadapan orang lain, sensitif dan mudah merasa rendah diri. 

e. Impulsiveness adalah ketidakmampuan mengontrol keinginan yang 

berlebihan untuk melakukan sesuatu. 

2.3 Text Mining 

Text mining adalah proses penggalian informasi terbaru yang berfungsi 

untuk menganalisis keterhubungan antara suatu dokumen dengan dokumen lain 

(Windu Gata, 2017). Text mining (penggalian teks) merupakan penggalian data 

yang bersifat tekstual (Olson, 2008). Penggalian teks artinya teks dianalisa dalam 

bentuk elektronik. Text mining merupakan proses analisa kata atau data lain yang 

bukan numerik. Text mining bisa berupa suatu analisa untuk memperoleh arti dan 

membuat rangkuman melalui pemrosesan teks, menganalisa setiap teks melalui 

kata kunci, membagi tema dan dokumen serta mendapatkan informasi dari kata-

kata penting secara semantik dan kalimat yang relevan. Text mining merupakan 

teknik yang biasanya digunakan untuk menyelesaikan permasalahan 

classification, clastering, information retrival dan information extraction.  

2.3.1 Text Preprocessing 

Text preprocessing merupakan proses persiapan data teks dokumen atau 

dataset yang berfungsi untuk mengubah data teks yang tidak terstruktur menjadi 

data teks yang terstruktur. Text preprocessing memiliki tahapan pemrosesan, 

sebagai berikut. 

1. Case folding, merupakan proses penyeragaman karakter huruf dalam teks 

pada suatu dokumen ke dalam teks berbentuk standar. 

2. Cleaning, merupakan tahapan untuk mendapatkan kata-kata yang 

dianggap penting dengan cara melaukan penghapusan entitas yang tidak 
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diperlukan seperti mention, hastag, emoticon dan karakter yang tidak 

diperlukan. 

3. Normalisasi merupakan proses perubahan kata yang tidak baku atau tidak 

sesuai ejaan (kata tidak terdapat pada kamus) menjadi kata baku (kata 

yang terdapat pada kamus).  

4. Tokenizing, adalah proses pemisahan teks menjadi kata, frasa atau bagian 

yang bermakna.  

5. Stemming, adalah proses menghilangkan imbuhan pada setiap kata yang 

memiliki imbuhan menjadi kata dasar. Proses stemming untuk bahasa 

Indonesia dengan performa yang paling baik menurut penelitian 

sebelumnya (Syarfianto, 2018) adalah dengan menggunakan algoritma 

Enanched Confix Stripping (ECS). Proses stemming yang dilakukan 

dengan menghilangkan imbuhan awal (prefix), imbuhan akhir (sufix), 

sisipan (infix) dan gabungan imbuhan (konfix). Beberapa imbuhan kata 

yang sering ditemui dalam dokumen diantaranya pada Tabel 2.1. 

Tabel 2. 1 Contoh Imbuhan 

Awalan (Prefix) Akhiran (Sufix) Sisipan (Infix) Gabungan  Imbuhan (Konfix) 

Meng- -an -el- Meng-...-kan 

Di- -i -em- Meng-...-i 

Peng- -kan -er- Peng-...-an 

Ber-   Ke-...-an 

Ter-   Se-...-nya 

Se-   Per-...-an 

 

2.3.2 Seleksi Fitur dan Pembobotan 

Seleksi fitur merupakan proses untuk memilih term (kata/istilah) yang 

digunakan pada proses training. Proses ini dapat mengurangi noise dengan cara 

penghapusan fitur yang tidak relevan, sehingga nilai akurasi dari suatu klasifikasi 

dapat meningkat. Seleksi fitur pada metode SVM berfungsi untuk mendapatkan 

parameter threshold. Pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini adalah Term 

Frequency Inverse Document Frequency (TF-IDF). Term Frequency (TF) 

merupakan suatu metode yang digunakan untuk menghitung bobot tiap term yang 

diasumsikan memiliki nilai kepentingan dengan jumlah kemunculan term pada 

teks. Document Frequency (DF) adalah jumlah dokumen yang mengandung suatu 
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term. DF merupakan suatumetode feature selection yang paling sedehana dengan 

waktu komputasi yang rendah.  

1. Inverce Document Frequency (IDF) 

IDF merupakan metode untuk menghitung kemunculan term dalam 

keseluruhan teks pada dokumen. Suatu term yang jarang muncul pada 

keseluruhan term dinilai lebih berharga. Nilai kepentingan setiap term 

berbanding terbalik dengan jumlah teks yang mengandung term tersebut. 

2. Term Frequency Inverse Document Frequency (TF-IDF) 

TF-IDF merupakan pembobotan yang dilakukan setelah seleksi dokumen. 

Proses pada TF-IDF adalah menghitung bobot dengan cara integrasi antar 

term frequency dan inverse document frequency.  

Rumus pembobotan dengan TF-IDF: 

 

W = TF × IDF =TF ×  log(
𝐷

𝐷𝐹
 )................................... (2.1) 

 

D   = jumlah dokumen dalam dataset 

TF = frekuensi kemunculan kata pada dokumen 

DF = jumlah dokumen yang mengandung kata 

2.4 Support Vector Machine (SVM) 

Support Vector Machine merupakan metode pembelajaran yang 

menggunakan ruang hipotesa berupa fungsi-fungsi linear dalam sebuah ruang fitur 

(featur space) berdimensi tinggi, dilatih dengan algoritma pembelajaran yang 

didasarkan pada teori optimasi dengan mengimplementasikan learning bias yang 

berasal dari teori pembelajaran statistik (Joang Ipmawati, 2017). SVM adalah 

metode klasifikasi untuk kategori teks (Sharma, 2016). Sebelum diklasifikasi 

SVM memberi aturan mengubah dokumen teks menjadi vector multidimensional 

TF-IDF. Pada proses ini data diinputkan dan menghasilkan data output lalu 

mengelompokkan data menjadi dua kategori yaitu dimensi (word id) dan bobot. 

Menurut pendapat ahli tujuan dari metode SVM adalah untuk menemukan OSH 

(Optimal Separating Hyperplane) berukuran (p-1) yaitu fungsi pemisah optimum 

berdasarkan kelasnya yang digunakan untuk klasifikasi (Yuan Lukito, 2015). 
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Berikut Gambar 2.2 ilustrasi yang menggambarkan hyperplane (decision 

boundary): 

 

Gambar 2. 2 Hyperplane untuk Sejumlah Data Latih dengan Jarak Kecil 

(Yuan Lukito, 2015) 

Pada gambar di atas terdapat data pada bidang batas disebut support 

vector. Dua bidang dipisahkan oleh sepasang bidang pembatas sejajar. Bidang 

pembatas pertama membatasi kelas pertama sedangkan bidang pembatas kedua 

membatasi kelas kedua.  

Klasifikasi yang tidak dapat dipisahkan secara linear maka  formula SVM 

dimodifikasi. Untuk menghitung optimasi atau bidang pemisah, persamaan yang 

digunakan adalah: 

𝑚𝑖𝑛
𝑤, 𝑏, 𝜉

1

2
w2w + C ∑ 𝜉

𝑝
𝑖=1 2.....................................................................................  (2.2) 

Ketentuan:  

yi(w
T𝜑(xi) + b≥1 – ξi , dan  ξi >0 

 

Nilai C ditentukan oleh pengguna dan merupakan parameter penentu besar 

penalti akibat kesalahan dalam klasifikasi. C berfungsi untuk meminimalisir 

kesalahan pelatihan dan mengurangi kompleksitas model. 

2.4.1 SVM Non-Linear 

Untuk mengklasifikasikan data yang tidak dapat dipisahkan secara linier 

ada cara yang dapat dilakukan yaitu dengan penambahan variabel ξi ( i ≥ ∀i ξ 0, : 

ξ i = 0 jika i x diklasifikasikan dengan benar) menjadi xi .w + b ≥1-ξi untuk kelas 
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1 dan xi .w + b ≤ −1+ξi untuk kelas 2. Pencarian bidang pemisah terbaik dengan 

dengan penambahan variabel ξ i sering juga disebut soft margin hyperplane. 

Selain itu dapat juga dilakukan dengan mentransformasikan data ke dalam 

dimensi ruang fitur (feature space) sehingga dapat dipisahkan secara linier pada 

feature space. 

 

Gambar 2. 3 Transformasi dari Vektor Input Ke Feature Space (Yuan 

Lukito, 2015) 

Feature space dalam prakteknya biasanya memiliki dimensi yang lebih 

tinggi dari vektor input (input space). Hal ini mengakibatkan komputasi pada 

feature space mungkin sangat besar, karena ada kemungkinan feature space dapat 

memiliki jumlah feature yang tidak terhingga. Selain itu, sulit mengetahui fungsi 

transformasi yang tepat. Untuk mengatasi masalah ini, pada SVM digunakan 

”kernel trick”. 

2.4.2 Kernel RBF 

Kernel Radial Basis Function (RBF) lebih sering digunakan dan menjadi 

pilihan utama dalam menyelesaikan kasus-kasus di SVM Non-linier. Beberapa 

parameter pada Kernel RBF juga memiliki kinerja yang sama seperti titik 

parameter (C, γ) pada kernel liner. Fungsi kernel digunakan untuk mengubah 

proses pembuatan model SVM linier ke non-linier tanpa terlalu rumit. 

Menggunakan Fungsi kernel Gaussian RBF untuk mendapatkan nilai x dan x’ 

menggunakan rumus berikut. 

K(𝑥, 𝑥′) = exp (−
||𝑥−𝑥′||2

2𝜎2 )................................................(2.3) 

Dimana nilai || x – x′ || adalah jarak euclidean dari nilai data dalam dua 

ruang fitur yang berbeda dan (sigma) adalah parameter di kernel RBF yang 
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menentukan nilai atau berat dari kernel di SVM, parameter (sigma) perlu 

disesuaikan untuk memberikan akurasi yang lebih baik dari hasil klasifikasi. Nilai 

(sigma) secara default adalah 1 pada fungsi RBF, kita juga dapat menggunakan 

parameter gamma dengan rumus : 

𝛾 =
1

2𝜎2
 ....................................................................................(2.4) 

2.4.3 Cross Validation dan Grid Search 

Grid search merupakan proses pelatihan data menggunakan parameter 

kernel RBF (C dan γ) untuk  mendapatkan parameter terbaik yang digunakan 

sebagai model pada tahapan training. Proses yang digunakan pada tahapan grid 

search pada umumnya adalah cross validation. Cross validation adalah metode 

statistic untuk mengevaluasi dan membandingkan algoritma pembelajaran dengan 

membagi data menjadi dua bagian, data training dan dataset. 

2.5 K-Nearest Neighbor (KNN) 

Nearest neighbor merupakan teknik pendekatan yang digunakan untuk 

mencari kasus dengan menghitung kedekatan antara kasus baru dengan kasus 

lama, yaitu berdasarkan pencocokan bobot dari sejumlah fitur yang ada (Kusrini, 

2009). Algorima K-Nearest Neighbor adalah metode yang digunakan untuk 

melakukan klasifikasi terhadap objek berdasarkan data pembelajaran yang 

jaraknya paling dekat dengan objek tersebut (Kusrini, 2009). Konsep dasar 

algoritma KNN adalah menentukan kelas berdasarkan tingkat kesamaan yang 

tinggi dari data latih. K-Nearest Neighbor dari suatu record x merupakan titik-titik 

dari yang memiliki k jarak terkecil ke x. 

Dalam KNN diperlukan tiga hal penting: 

1. Kumpulan record yang tersimpan 

2. Matrik jarak untuk menghitung jarak antar record 

3. Nilai k, jumlah tetangga terdekat yang dicari 

Untuk mengklasifikasi record yang belum diketahui: 

1. Mengetahui jarak ke data latih lain 

2. Mengidentifikasikan k tetangga terdekat 

3. Menggunakan kelas label dari tetangga terdekat untuk menentukan label 

kelas dari record yang belum diketahui. 



 

II-10 

 

KNN merupakan instance-baced learning, yaitu data training disimpan 

sehingga klasifikasi untuk record baru yang belum diklasifikasi dapat ditemukan 

dengan membandingkan kemiripan yang paling banyak dalam training 

(Nofriansyah, 2012). Untuk menghitung ketetanggaan antara dua titik  yaitu titik 

pada data training (X) dan titik pada data testing (Y) pada data berbentuk teks 

digunakan rumus euclidean distance. 

Persamaan euclidean adalah: 

𝑑(𝑥,𝑦) =  √∑ (𝑥𝑘 − 𝑦𝑘)2𝑛
𝑘−1   .................................................  (2.5) 

Keterangan: 

X1 = data latih 

X2 = data uji 

k = variabel data 

d = jarak 

n = dimensi data 

Tahapan yang digunakan untuk menghitung metode algoritma k-Nearest 

Neighbor adalah: 

a. Menghitung jarak antara data uji dan data latih yang telah dibangun 

dengan menggunakan persamaan euclidean distance. 

b. Menentukan parameter nilai k (jumlah ketetanggan terdekat). 

c. Kemudian mengurutkan setiap objek ke dalam kelompok yang memiliki 

jarak terkecil. 

d. Mengumpulkan kategori y (klasifikasi nearest neighbor). 

e. Dengan memakai kategori nearest neighbor yang paling mayoritas maka 

dapat diprediksi nilai query instance yang telah dihitung. 

2.6 Confusion Matrix 

Confusion matrix merupakan metode untuk menghitung tingkat akurasi 

dengan menghitung jumlah prediksi benar dan salah dari sebuah metode 

klasifikasi berbanding dengan data sesungguhnya atau prediksi target (Fahrul 

Agus, 2017). Metode ini menggunakan tabel matriks (NxN) dimana N adalah 

jumlah kelas. Jika dataset terdiri dari dua kelas, kelas yang satu dianggap sebagai 

positive dan dan yang lainnya negative. 
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Tabel 2. 2 Contoh Confusion Matrix 

Confusion Matrix 
Target 

 
Positive Negative 

Model 
Positive A B Positive Predictive Value A/(A+B) 

Negative C D Negative Predictive Value D/(C+D) 

 
Sensitivity Specificity 

Accuracy = {(A+D)/(A+B+C+D)}*100% 
A/(A+C) D/(B+D) 

 

Keterangan Label: 

Accuracy : jumlah prediksi benar (a+d) / jumlah seluruh data (a+b+c+d) 

Positive predictive value : jumlah prediksi benar positive (a) / jumlah target data 

positive (a+b) 

Negative predictive value : jumlah prediksi benar negative (d) / jumlah target data 

negative (b+d) 

Sensitivity / Recall : jumlah prediksi benar positive (a) / jumlah seluruh prediksi 

benar (a+c) 

Specificity : jumlah prediksi salah negative (d) / jumlah seluruh prediksi salah 

(c+d) 

2.7 Penelitian Terkait 

Penelitian berikut merupakan beberapa penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya yang menjadi acuan dan dasar pada penelitian ini. Penelitian dapat 

dilihat pada Tabel 2.3 dan Tabel 2.4. 

Tabel 2. 3 Penelitian Terkait Kasus Kepribadian 

No Judul Penulis Tahun Hasil 

1 Personality and the 

prediction of 

Consequential 

outcomes 

Daniel J. Ozer, 

Ver ´ Onica 

Benet-Mart´Inez 

2006 Kepribadian memiliki 

konsekuensi. Kepribadian 

disposisi dikaitkan dengan 

kebahagiaan, fisik dan 

kesehatan psikologis, 

spiritualitas, dan identitas pada 

tingkat individu yaitu terkait 

dengan kualitas hubungan 

dengan teman sebaya, 

keluarga, dan orang lain 

2 Personality 

Prediction Based on 

Danlin Wan, 

Chuang Zhang, 

2014 Dari seluruh informasi 

pengguna media sosial 
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No Judul Penulis Tahun Hasil 

All Characters 

Of User Social 

Media Information 

Ming Wu, And 

Zhixiang An 

ditemukan metode yang dapat 

melihat kepribadian dengan 

menggunakan pendekatan big 

five 

3 Prediksi 

Kepribadian Big 5 

Pengguna Twitter 

dengan Support 

Vector Regression 

 

Agnes Theresia 

Damanik Dan 

Agnes Theresia 

Damanik 

 

2015 Prediksi kepribadian big five 

pengguna Twitter dengan 

menggunakan metode support 

vector regression 

menghasilkan nilai Mean 

Absolute Error (MAE) terkecil 

0.2739, sedangkan nilai 

Pearson-correlation terbesar 

0.8559 didapatkan untuk 

kepribadian Extraversion 

4 Exploring 

Personality 

Prediction from Text 

on SocialMedia: A 

Literature Review 

Veronica Ong, 

Anneke D. 

S.Rahmanto, 

Williem Dan 

Derwin 

Suhartono 

2017 Kepribadian seseorang dapat 

diketahui dari media sosial, 

sehingga dari kepribadian 

tersebut seseorang dapat lebih 

memperbaiki diri untuk masa 

depan 

5 Pengaruh 

kepribadian lima 

faktor terhadap 

kesuksesan karir 

Adiyono, Ratno 

Purnomo, 

Wiwiek 

Rabiathul 

Adawiyah 

2017 Kepribadian adalah hal yang 

penting di tempat kerja karena 

dapat memfasilitasi karir 

seseorang. Organisasi perlu 

memberikan perhatian khusus 

sterkait dengan kepribadian 

pegawai seperti dalam proses 

rekrutmen, pelatihan dan 

pengembangan pegawai. 

6 Cross-Cultural 

Personality 

Prediction based on 

Twitter Data 

Cagatay Catal, 

Min Song, Can 

Muratli, Erin 

Hea-Jin Kim, 

Mestan Ali 

Tosuner, Yusuf 

Kayikci 

2017 Penelitian ini menyelidiki 

kepribadian berdasarrkan lintas 

budaya pada  pengguna Twitter 

di dua negara yaitu korea 

selatan dan turki. Diharapkan 

penelitian ini akan berdampak 

pada layanan kepribadian dan  

bidang penelitian psikologi 

kepribadian 

7 Sistem Klasifikasi 

Tipe Kepribadian 

dan Penerimaan 

Teman Sebaya 

Menggunakan 

Jaringan Syaraf 

Tiruan 

Backpropagation 

Yusuf Dwi 

Santoso, 

Suhartono 

2017 Arsitektur backpropagation 

terbaik pada klasifikasi 

kepribadian dan penerimaan 

teman sebaya yaitu saat 

menggunakan 10.000 epoch , 1 

hidden layer dengan 7 neuron, 

dan  laju pembelajaran 0,1 dan 

nilai target error 0,01. 

Menghasilkan akurasi 98,75% 

dan tingkat error 1,25%. 
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Tabel 2. 4 Penelitian Terkait Metode 

No. Judul Penulis Tahun Hasil 

1 Review on 

Comparison between 

Text 

Classification 

Algorithms 

Vaibhav 

C.Gandhi, 

Jignesh 

A.Prajapati 

2012 Pada perbadingan antara 

algoritma KNN, SVM dan naive 

bayes. SVM mendapatkan hasil 

akurasi yang paling tinggi untuk 

kasus pengklasifikasian teks. 

2 Perbandingan metode 

klasifikasi naïve 

bayes 

Dan k-Nearest 

Neighbor pada 

analisis data status 

kerja di 

Kabupaten Demak 

tahun 2012 

 

Riyan Eko 

Putri 

2014 Hasil penelitian ini mendapatkan  

bahwa diperoleh nilai laju error 

pada k-Nearest Neighbor lebih 

kecil dari naive bayes 

berdasarkan perhitungan APER 

yaitu 0,0394 dan 0,0591. Naive 

bayes menghasilkan nilai akurasi  

94,09%dan k-Nearest Neighbor 

96,06%.Pada penelitian ini 

metode k-Nearest Neighbor 

menjadi metode terbaik. 

3 Perbandingan 

metode-metode 

klasifikasi 

Untuk indoor 

positioning system 

Yuan Lukito, 

Antonius R. 

Chrismanto 

2015 Tingkat akurasi tertinggi untuk 

nilai k=1 dengan tingkat akurasi 

tertinggi 83,58% menggunakan 

metode KNN, urutan kedua 

metode j48, urutan ketiga naïve 

bayes dan SVM di urutan 

keempat atau terakhir. 

4 Experimental 

Analysis of KNN with 

Naive Bayes, SVM 

and Naive Bayes 

Algorithms for Spam 

Mail Detection 

Divya 

Sharma 

2016 Algoritma dikombinasikan 

dengan naive bayes membuat 

klasifikasi lebih akurat. KNN dan 

naive bayes dianggap sebagai 

salah satu metode tertua dan 

efisien untuk kasus deteksi spam 

5 Comparing Accuracy 

of K-Nearest-

Neighbor 

and Support-Vector-

Machines for Age 

Estimation 

Anchal 

Tomar, 

Anshika 

Nagpal  

2016 Penilitian ini menggunakan 

metode SVM dan KNN untuk 

perkiraan umur dan 

menghasilkan nilai akurasi yang 

sama-sama baik pada beberapa 

kasus. Secara keseluruhan 

akurasi yang dihasilkan metode 

KNN lebih efektif dari SVM. 

6 Akurasi Text Mining 

Menggunakan 

Algoritma K-Nearest 

Neighbour pada Data 

Content Berita SMS 

Windu Gata, 

Purnomo 

2017 Penggunaan dari aplikasi SMS-

Gateway dilingkungan LKBN 

ANTARA telah sesuai dengan 

kebutuhan. Hasil akurasi yang 

didapatkan yaitu  96.15%.  

7 Komparasi teknik 

klasifikasi teks 

mining pada analisis 

sentimen 

Joang 

Ipmawati, 

Kusrini, 

Emha Taufiq 

Luthfi 

2017 Support Vector Machine 

menghasilkan akurasi yang baik 

pada review film 78,55%  di data 

IMDB dan 72% dataset Twitter. 
Metode NBC memperoleh 

akurasi 78.55%  pada data 

Twitter dengan 67,33% data 
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No. Judul Penulis Tahun Hasil 

Twitter 
8 Pengklasifikasian 

dokumen berbahasa 

Arab menggunakan k-

Nearest Neighbor 

Fahrul Agus, 

Heliza 

Rahmania 

Hatta, 

Mahyudin 

2017 Pengklasifikasian dokumen yang 

berbahasa Arab menggunakan 

metode KNN menghasilkan nilai 

lokal optimal f-measure terbaik 

sebesar 0.86 dan tingkat akurasi 

94%. 

 



 

 

BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Metode penelitian merupakan tahapan-tahapan suatu rangkaian proses 

yang berkaitan secara sistematis. Metode penelitian diperlukan sebagai 

pendekatan atau penyelesaian untuk melaksanakan suatu penelitian agar penelitian 

berjalan sesuai ketentuan dan tujuan. Penelitian yang diperoleh dari tahapan yang 

cermat dan teliti akan memperoleh hasil yang tepat dan jelas. Berikut Gambar 3.1 

merupakan tahapan penelitian yang menjadi panduan penulis pada penyusunan 

Tugas Akhir. 

Mulai

Analisa Proses Klasifikasi

-Analisa Data Input

-Analisa Preprocessing

-Seleksi Fitur Dan Pembobotan 

Studi Pustaka

Perumusan Masalah

Pengumpulan Data

Analisa 

K-Nearest Neighbor

Analisa Support 

Vector Machine

Implementasi Implementasi

Pengujian

Kesimpulan Dan Saran

Selesai 

Pengujian

 

Gambar 3. 1 Tahapan Metodologi Penelitian
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3.1 Studi Pustaka 

Studi Pustaka (Library Research) merupakan cara yang dilakukan untuk 

menemukan dan mengumpulkan permasalahan, data dan informasi yang ada pada 

klasifikasi sifat kepribadian Big Five pada tweet berdasarkan hasil penelitian 

terkait sebelumnya, fakta yang berhubungan dengan penelitian serta membaca dan 

mempelajari buku-buku, jurnal-jurnal, penelitian atau referensi yang lain yang 

berhubungan dengan sifat kepribadian Big Five. 

3.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan pengamatan pendahuluan dan studi pustaka yang dilakukan 

maka dapat dirumuskan permasalahan mengenai bagaimana menerapkan dan 

menghitung tingkat akurasi metode Support Vector Machine dan metode K-

Nearest Neighbor pada pengklasifikasian sifat kepribadian Big Five. 

3.3 Pengumpulan Data 

Tahapan pengumpulan data dilakukan dengan cara pengambilan data tweet 

pengguna akun sosial media Twitter yang tersimpan di database dari penelitian 

Rinaldi Syarfianto dengan jumlah dataset 1.500 tweet terdiri dari 15 akun Twitter. 

Selain itu dilakukan pencarian informasi-informasi dan teori mengenai sifat 

kepribadian Big Five. 

3.4 Analisa Proses Klasifikasi 

Setelah dilakukan pengumpulan data maka selanjutnya adalah analisa 

proses klasifikasi. Setelah dilakukan pengumpulan data maka selanjutnya adalah 

analisa proses klasifikasi. Pada analisa proses klasifikasi terdapat tahapan analisa 

data input, analisa preprocessing, seleksi fitur dan pembobotan. 

3.4.1 Analisa Data Input 

Tahapan analisa aplikasi pertama kali dilakukan adalah menganalisa 

kebutuhan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Data yang digunakan adalah 

data sekunder dari penelitian sebelumnya yaitu penelitian dari Rinaldi Syarfianto 

yang berjudul klasifikasi kepribadian akun Twitter berdasarkan tweet 

menggunakan metode Naïve Bayes. Tahapan pengumpulan data yang dilakukan 

pada penelitian sebelumnya adalah observasi yaitu dengan melakukan diskusi 
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dengan bapak Dody Leo Amperawan,S.Psi,M.Si dosen Psikoligi Uin Suska Riau. 

Dataset Twitter dikumpulkan dengan memanfaatkan Twitter API. Data inputan 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah dataset Twitter yang telah dilakukan 

proses pelabelan manual yang terdiri dari 5 label yaitu openness,  

concientiousness, extraversion, agreableness dan neuroticism. Dataset terdiri dari 

15 akun Twitter yaitu sebanyak 1.500 tweet dengan pembagian dataset 90:10, 

80:20 dan 70:30 untuk data latih dan data uji.  

3.4.2 Analisa Preprocessing 

Preprocessing adalah tahapan proses yang  yang bertujuan untuk 

mengubah data mentah menjadi data yang berbentuk lebih sederhana sehingga 

dapat diproses ke tahap  selanjutnya. Tahapan preprocessing pada penelitian ini 

adalah: 

1. Case folding adalah proses penyeragaman teks seperti mengubah ukuran 

huruf menjadi ukuran kecil semua atau menjadi ukuran besar semua. 

2. Melakukan celaning yaitu penghapusan retweet dilakukan karna 

pengulangan tweet yang dilakukan oleh akun Twitter hanya menulis 

kembali tweet akun lain, tidak menggambarkan kepribadian seseorang. 

Menghapus URL atau hyperlink pada tweet karena tidak menggambarkan 

kepribadian. Hyperlink muncul karena API Twitter menerjemahkan Link 

dari website, video atau gambar dari pada suatu tweet menjadi 

https://t.co, menghilangkan emoticon dan simbol ekspresi pada tweet. 

3. Proses normalisasi yaitu proses pengubahan kata tidak baku menjadi kata 

baku yaitu sesuai dengan ejaan di kamus. 

4. Proses tokenizing yaitu pemecahan suatu kalimat menjadi kumpulan kata 

per kata secara unigram (satu kata).  

5. Proses stemming adalah pemotongan imbuhan pada sebuah kata yang 

telah ditokenisasi dikembalikan menjadi kata dasar. Jika kata tersebut 

tidak ada di kamus maka tidak akan dikembalikan. 

3.4.3 Seleksi Fitur dan Pembobotan  

Data yang telah melalui tahap preprocessing merupakan data numerik. 

Data diubah menjadi numerik menggunakan metode TF-IDF. Metode TF-IDF 

berfungsi untuk mengurangi noise dengan menghapus feature yang tidak relevan 

https://t.co/
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sehingga dapat meningkatkan akurasi klasifikasi. Pembobotan dengan metode TF-

IDF yaitu dengan melakukan  pengamatan terhadap distribusi frekuensi 

kemunculan kata dan jumlah feature. 

3.5 Analisa Support Vector Machine 

Tahapan ini menjelaskan analisa klasifikasi sifat kepribadian Big Five 

dengan menggunakan metode Support Vector Machine. Tahapan yang dilalui 

pada klasifikasi SVM dapat dilihat pada Gambar 3.2. 

Mulai

Data Tweet

Data Latih

Data Uji
K-fold Cross 

Validation

Model 

Pengujian

Selesai

Klasifikasi SVM

 

Gambar 3. 2 Tahapan Metode SVM 

1. Dilakukan proses training pada dataset. 

2. Proses training adalah proses pelatihan pada machine dengan melakukan 

metode permodelan k-fold cross validation. 

3. Menemukan parameter terbaik dengan metode grid search. 

4. Hasil dari proses training, kemudian dilakukan proses validasi untuk 

menuju proses testing. 

5. Proses testing merupakan pengujian mesin menggunakan data uji, 

kemudian menghasilkan output klasifikasi. 
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3.6 Analisa K-Nearest Neighbor 

Tahapan ini menjelaskan analisa klasifikasi sifat kepribadian Big Five 

dengan menggunakan metode K-Nearest Neighbor. Tahapan yang dilalui adalah 

dapat dilihat pada Gambar 3.3. 

Mulai

Data Tweet

Data Latih

Data UjiTetapkan Nilai K

Hitung Jarak 

Euclidean

Pengujian

Selesai

Urutkan Hasil 

Perhitungan Jarak

Kasifikasi K-NN

 

Gambar 3. 3 Tahapan Metode KNN 

1. Menentukan parameter k (jumlah tetangga paling dekat). 

2. Menghitung kuadrat jarak eucliden (query instance) masing-masing 

objek terhadap data sampel yang diberikan. Selanjutnya, hasil dari 

euclidean distance, akan didapatkan nilai dari dokumen data latih dan 

data uji.  

3. Mengurutkan setiap objek ke dalam kelompok yang memiliki jarak 

euclidean terkecil atau terdekat. 

4. Mengumpulkan kategori y (Klasifikasi Nearest Neighbor) 
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5. Dengan memakai kategori Nearest Neighbor yang paling mayoritas maka 

dapat diprediksi nilai query instance yang telah dihitung. 

3.7 Implementasi 

Tahap ini merupakan tahap dimana suatu aplikasi siap untuk dioperasikan 

pada keadaan yang sebenarnya, sehingga akan diketahui apakah aplikasi yang 

dibuat benar-benar dapat menghasilkan tujuan yang ingin dicapai. Untuk 

mengimplementasikan aplikasi ini maka dibutuhkan perangkat pendukung, 

perangkat tersebut berupa perangkat lunak dan perangkat keras.  

3.8 Pengujian 

Pengujian (testing) yaitu uji coba apakah aplikasi atau tingkat prediksi 

sesuai yang sebenarnya atau tidak. Pengujian dilakukan apabila aplikasi telah 

selesai dibuat.  

Pengujian yang dilakukan adalah pengujian dengan confusion matrix dan 

white box untuk menguji tingkat akurasi dari metode Support Vector Machine dan 

metode K-Nearest Neighbor dengan beberapa mekanisme pembagian data latih 

dan data uji.  

3.9 Kesimpulan Dan Saran 

Kesimpulan berisi intisari penelitian dan hasil yang didapatkan dalam 

penerapan metode Support Vector Machine dan metode K-Nearest Neighbor dan 

perhitungan tingkat akurasi metode Support Vector Machine dan K-Nearest 

Neighbor pada klasifikasi sifat kepribadian Big Five. Sedangkan saran berisikan 

hal-hal yang disarankan penulis bagi pembaca atas kekurangan sebagai acuan 

untuk melakukan pengembangan terhadap penelitian kedepannya.



 

 

 

BAB IV 

ANALISA DAN PERANCANGAN 

 

Tahapan pada bab analisa dan perancangan merupakan tahapan untuk 

menentukan bagaimana analisa pengumpulan data, analisa proses klasifikasi dan 

analisa perancangan aplikasi yang dilakukan pada penelitian.  

4.1 Analisa Pengumpulan Data  

Data yang digunakan pada penelitian merupakan data tweet yang diperoleh 

dari akun Twitter yang akan diklasifikasikan ke dalam lima kelas sifat kepribadian 

(big five trait) yaitu openness,  concientiousness, extraversion, agreableness dan 

neuroticism dengan menggunakan metode Support Vector Machine dan metode 

K-Nearest Neighbor. Data yang digunakan merupakan data berbentuk teks dengan 

panjang maksimal 140 karakter. Dataset yang digunakan adalah sebanyak 1500 

tweet yang diperoleh dari 15 akun Twitter. Pembagian dataset untuk pengolahan 

data latih dan data uji pada penelitian adalah 90:10, 80:20 dan 70:30. Rincian 

dataset pembagian data 80:20 dapat dilihat pada Tabel 4.1.  

Tabel 4. 1 Tabel Rincian Dataset 

Training  Data latih 1200 (80%) 

Testing  Data uji 300 (20%) 

  Jumlah Latih Uji 

Kategori  Openness 300 240 60 

Concientiousness 300 240 60 

Extraversion  300 240 60 

Agreableness 300 240 60 

Neuroticism 300 240 60 

Jumlah Dataset 1500 1200 300 

 

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari 

penelitian Rinaldi Syarfianto tahun 2018 dengan judul penelitian Klasifikasi 

Kepribadian Akun Twitter Berdasarkan Tweet Menggunakan Metode Naive
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Bayes. Data tweet diperoleh dari layanan API Twitter (Application Programing 

Interface). Proses pelabelan data dilakukan secara manual dengan menggunakan 

angket model skala likert oleh peneliti sebelumnya yaitu dengan melakukan 

diskusi langsung dengan dosen psikologi UIN SUSKA RIAU yaitu Bapak Dody. 

Survey yang dilakukan oleh Rinaldi menghasilkan 15 akun Twitter dengan tweet 

yang seimbang untuk dijadikan data training dan data testing. Dataset yang 

digunakan pada penelitian ini adalah dataset yang telah diproses sampai tahapan 

label manual pada penelitian Rinaldi Syarfianto tahun 2018. Username akun 

Twitter yang dipakai pada penelitian adalah : 

1. @Ameliahilyasa 

2. @anugrah_amelia 

3. @bangajik 

4. @Cnanadya_ 

5. @Jaakkaaa 

6. @mazaya_rizda 

7. @mellysyahfitrii 

8. @mursyidafw 

9. @pratiwihenny12 

10. @putriacri_20 

11. @ResdifaEza 

12. @Robyparm 

13. @SuryaMelaniR 

14. @Windysisilia 

15. @zheptia_nj 

4.2 Analisa Proses Klasifikasi 

Klasifikas data dengan SVM menggunakan function SVMLight yang ada 

di php-ml. Kernel yang digunakan pada penelitian ini adalah kernel Radial Basis 

Function (RBF) dengan menggunakan parameter (C,γ). Klasifikasi data dengan 

KNN mengunakan persamaan euclidean distance untuk menghitung ketetanggaan 

pada data dengan nilai k yang telah ditentukan. 

Gambaran secara umum tahapan klasifikasi kepribadian big five pada 

Gambar 4.1. 
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Data Input 

Data Latih

Data Uji

Preprocess 

Text 

Preprocessing

Seleksi 

Fitur

Proses KNN

Training 
Nilai 

Ketetanggaan
Testing 

Output

Klasifikasi 

Kepribadian

Proses SVMK-fold 

Cross 

Validation

 
Model Testing 

Output

Klasifikasi 

Kepribadian

Output

Akurasi

Pembobotan 

Fitur (TF-IDF)

 

Gambar 4. 1 Tahapan Klasifikasi Secara Umum 

Pada Gambar 4.1 terdapat lima proses secara umum, yaitu: 

4.2.1 Data Input 

Pada bagian input terdiri atas keseluruhan dataset (tweet yang dilabel manual) 

yaitu 1500 tweet yang dibuat menjadi dua bagian, 80% (1200 tweet) diambil sebagai 

data latih dan 20% (300 tweet) diambil sebagai data uji. Data latih dan data uji 

sebagai input program telah melalui proses preprocessing. Untuk 1200 tweet data 

latih dibagi berimbang sebanyak 240 data tweet perkelas (240 openness, 240 

concientiousness, 240 extraversion, 240 agreableness, 240 neuroticism), dan 

untuk data uji sebanyak 300 tweet. Data uji untuk setiap kelas dibagi berimbang 

yaitu sebanyak 60 tweet perkelas (60 openness, 60 concientiousness, 60 

extraversion, 60 agreableness, 60 neuroticism). 

Tabel 4. 2 Pelabelan Sifat Kepribadian Big Five 

Kepribadian Label 

Openness 1 

Concientiousness 2 
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Kepribadian Label 

Extraversion 3 

Agreableness 4 

Neuroticism 5 

  

4.2.2 Preprocessing 

Proses yang dilakukan selanjutnya adalah preprocess, seleksi fitur, proses 

SVM dan proses KNN. Tahap preprocess bertujuan untuk membersihkan data 

yang tidak diperlukan selama proses penelitian. Gambar 4.2 berikut adalah 

langkah-langkah secara umum proses preprocessing teks. 

Mulai 

Input 

Dataset

Case Folding

Cleaning 

Normalisasi

Stemming 

Selesai 

Tokenizing 

 

Gambar 4. 2 Flowchart Text Preprocessing 

1. Dataset  

Dataset merupakan isi tweet yang sudah diberikan label.  

Tabel 4. 3 Contoh Data Tweet 

Data (n) Tweet Kelas Keterangan 

1 yg saya sesalkan, mengapa ‘DIA’ kembali hadir ?? 1 Latih 

2 Agak jahat ya kaaak (˘̩̩̩   ╭╮˘̩̩̩   ) @raniipertiiwii  2 Latih 
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Data (n) Tweet Kelas Keterangan 

“@Prylichania: Keren ni:D RT @muthiamuslimah: 

mayyy gantiin aku ngibar besook, baju aku 

3 Dibilang sayang sih enggak terlalu, tapi adalah rasa 

takut kehilangan:”)))) 

3 Latih 

4 Ntar abang kabari gam, tenang aja. Lulus mana? RT 

@agamakbarr kapan jadinya nongkrong? Ini ganteng 

natural yaa 

4 Latih 

5 Pokoknya jangan biasain bohong, nanti sampe tua 

susah ngubahnya kan payah -_- 

5 Latih 

6 hidup ini indah selagi kita masih bisa menikmatinya 

broo :D 

1 Latih 

 

7 Tidurr minum air jeruk dulu yaa “@frnsyaridaa: 

@mazaya_rizda okey kak,lewat 15 menit gapapa 

yaa;;)” 

2 Latih 

8 Jangan ganggu!! Nanti roni marahh!!! 3 Latih 

9 Pundi pundi rupiah pun akhirnya meloncat loncat 

masuk ke dalam dompet wkwkwk 

4 Latih 

10 Adil Bagimu Tak Adil Bagiku by Geisha â€” 

https://t.co/8bYEpKmyCd 

5 Latih 

 

2. Case Folding 

Proses penyeragaman semua huruf menjadi bentuk stadar yaitu mejadi 

huruf kecil atau huruf kapital. Pada penelitian ini penyeragaman huruf dilakukan 

menjadi huruf kecil. 

Tabel 4. 4 Hasil Case Folding  

Data 

(n) 
Sebelum Case Folding Sesudah Case Folding Kelas 

1 yg saya sesalkan, mengapa ‘DIA’ 

kembali hadir ?? 

yg saya sesalkan, mengapa ‘dia’ 

kembali hadir ?? 

1 

2 Agak jahat ya kaaak (˘̩̩̩   ╭╮˘̩̩̩   ) 
@raniipertiiwii “@Prylichania: 

Keren ni:D RT @muthiamuslimah: 

mayyy gantiin aku ngibar besook, 

baju aku 

agak jahat ya kaaak (˘̩̩̩   ╭╮˘̩̩̩   ) 
@raniipertiiwii “@prylichania: 

keren ni:d rt @muthiamuslimah: 

mayyy gantiin aku ngibar besook, 

baju aku 

2 

3 Dibilang sayang sih enggak terlalu, 

tapi adalah rasa takut 

kehilangan:”)))) 

dibilang sayang sih enggak 

terlalu, tapi adalah rasa takut 

kehilangan:”)))) 

3 

4 Ntar abang kabari gam, tenang aja. 

Lulus mana? RT @agamakbarr 

kapan jadinya nongkrong? Ini 

ganteng natural yaa 

ntar abang kabari gam, tenang aja. 

Lulus mana? Rt @agamakbarr 

kapan jadinya nongkrong? Ini 

ganteng natural yaa 

4 

5 Pokoknya jangan biasain bohong, 

nanti sampe tua susah ngubahnya 

kan payah -_- 

pokoknya jangan biasain bohong, 

nanti sampe tua susah ngubahnya 

kan payah -_- 

5 

6 hidup ini indah selagi kita masih 

bisa menikmatinya broo :D 

hidup ini indah selagi kita masih 

bisa menikmatinya broo :d 

1 

7 Tidurr minum air jeruk dulu yaa tidurr minum air jeruk dulu yaa 2 

https://t.co/8bYEpKmyCd
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Data 

(n) 
Sebelum Case Folding Sesudah Case Folding Kelas 

“@frnsyaridaa: @mazaya_rizda 

okey kak,lewat 15 menit gapapa 

yaa;;)” 

“@frnsyaridaa: @mazaya_rizda 

okey kak,lewat 15 menit gapapa 

yaa;;)” 

8 Jangan ganggu!! Nanti roni 

marahh!!! 

Jangan ganggu!! Nanti roni 

marahh!!! 

3 

9 Pundi pundi rupiah pun akhirnya 

meloncat loncat masuk ke dalam 

dompet wkwkwk 

pundi pundi rupiah pun akhirnya 

meloncat loncat masuk ke dalam 

dompet wkwkwk 

4 

10 Adil Bagimu Tak Adil Bagiku by 

Geisha â€” 

https://t.co/8bYEpKmyCd 

adil bagimu tak adil bagiku by 

geisha â€” 

https://t.co/8byepkmycd 

5 

 

3. Cleaning 

Proses penghilangan karakter, entitas ataupun tanda baca yang tidak 

diperlukan dari teks tersebut. Misalnya menghilangkan mention, hashtag, URL, 

emoticon, tanda seru, tanda tanya, koma, dan titik. 

Tabel 4. 5 Hasil Cleaning 

Data 

(n) 
Sebelum Cleaning Sesudah Cleaning Kelas 

1 yg saya sesalkan, mengapa ‘dia’ kembali 

hadir ?? 

yg saya sesalkan mengapa 

dia kembali hadir  

1 

2 agak jahat ya kaaak (˘̩̩̩   ╭╮˘̩̩̩   ) @raniipertiiwii 

“@prylichania: keren ni:d rt 

@muthiamuslimah: mayyy gantiin aku 

ngibar besook, baju aku 

agak jahat ya kaaak  keren 

ni mayyy gantiin aku 

ngibar besook baju aku 

2 

3 
dibilang sayang sih enggak terlalu, tapi 

adalah rasa takut kehilangan:”)))) 

dibilang sayang sih enggak 

terlalu tapi adalah rasa 

takut kehilangan 

3 

4 
ntar abang kabari gam, tenang aja. Lulus 

mana? Rt @agamakbarr kapan jadinya 

nongkrong? Ini ganteng natural yaa 

ntar abang kabari gam 

tenang aja lulus mana 

kapan jadinya nongkrong 

ini ganteng natural yaa 

4 

5 

pokoknya jangan biasain bohong, nanti 

sampe tua susah ngubahnya kan payah -_- 

pokoknya jangan biasain 

bohong nanti sampe tua 

susah ngubahnya kan 

payah 

5 

6 hidup ini indah selagi kita masih bisa 

menikmatinya broo :d 

hidup ini indah selagi kita 

masih bisa menikmatinya 

broo 

1 

7 tidurr minum air jeruk dulu yaa 

“@frnsyaridaa: @mazaya_rizda okey 

kak,lewat 15 menit gapapa yaa;;)” 

tidurr minum air jeruk dulu 

yaa okey kak lewat menit 

gapapa yaa 

2 

8 jangan ganggu!! Nanti roni marahh!!! Jangan ganggu nanti roni 

marah 

3 

https://t.co/8bYEpKmyCd
https://t.co/8byepkmycd
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Data 

(n) 
Sebelum Cleaning Sesudah Cleaning Kelas 

9 pundi pundi rupiah pun akhirnya meloncat 

loncat masuk ke dalam dompet wkwkwk 

pundi pundi rupiah pun 

akhirnya meloncat loncat 

masuk ke dalam dompet 

wkwkwk 

4 

10 adil bagimu tak adil bagiku by geisha â€” 

https://t.co/8byepkmycd 

adil bagimu tak adil bagiku 

by geisha 

5 

 

4. Normalisasi  

Normalisasi disebut juga dengan convert word yaitu proses untuk 

mengkonvers kata yang tidak sesuai ejaan atau tidak baku menjadi kata baku 

sesuai dengan kata yang ada pada kamus. 

Tabel 4. 6 Hasil Normalisasi 

Data 

(n) 
Sebelum Normalisasi Sesudah Normalisasi Kelas 

1 yg saya sesalkan mengapa dia 

kembali hadir  

yang saya sesalkan mengapa dia 

kembali hadir 

1 

2 agak jahat ya kaaak  keren ni 

mayyy gantiin aku ngibar besook 

baju aku 

agak jahat iya kakak keren ini di 

may ganti aku kibar besok baju aku 

2 

3 dibilang sayang sih enggak terlalu 

tapi adalah rasa takut kehilangan 

dibilang sayang sih tidak sangat 

tapi adalah rasa takut kehilangan 

3 

4 ntar abang kabari gam tenang aja 

lulus mana kapan jadinya 

nongkrong ini ganteng natural yaa 

nanti abang kabari tidak tenang 

saja lulus mana kapan jadinya 

nongkrong ini ganteng natural iya 

4 

5 pokoknya jangan biasain bohong 

nanti sampe tua susah ngubahnya 

kan payah 

pokoknya jangan biasakan bohong 

nanti sampai tua susah ubahnya 

kan payah  

5 

6 hidup ini indah selagi kita masih 

bisa menikmatinya broo 

hidup ini indah selagi kita masih 

bisa menikmatinya bro 

1 

7 tidurr minum air jeruk dulu yaa 

okey kak lewat menit gapapa yaa 

tidur minum air jeruk dulu yaa 

okey kakak lewat menit tidak apa 

iya 

2 

8 jangan ganggu nanti roni marah jangan ganggu nanti roni marah 3 

9 pundi pundi rupiah pun akhirnya 

meloncat loncat masuk ke dalam 

dompet wkwkwk 

pundi pundi rupiah pun akhirnya 

meloncat loncat masuk ke dalam 

dompet wkwkwk 

4 

10 adil bagimu tak adil bagiku by 

geisha 

adil bagimu tak adil bagiku by 

geisha 

5 

 

5. Tokenizing 

Tokenisasi merupakan proses pemisahan atau memecah kalimat menjadi 

kata perkata atau potongan kata tunggal. 

 

https://t.co/8byepkmycd
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Tabel 4. 7 Hasil Tokenizing 

data1 data2 data3 data4 data5 data6 data7 data8 data9 data10 

yang agak dibilang nanti pokoknya hidup hujanlah jangan pundi adil 

saya jahat sayang abang jangan ini yang ganggu pundi bagimu 

sesalkan iya sih kabari biasakan indah deras nanti rupiah tidak 

mengapa kakak tidak tidak bohong selagi sampai roni pun adil 

dia keren sangat tenang nanti kita hari marah akhirnya bagiku 

kembali ini tapi saja sampai masih minggu  meloncat by 

hadir may adalah lulus tua bisa   loncat geisha 

 ganti rasa mana susah menikmatinya   masuk  

 aku takut kapan ubahnya bro   ke  

 kibar kehilangan jadinya kan    dalam  

 besok  nongkrong payah    dompet  

 baju  ini     wkwkwk  

 aku  ganteng       

   natural       

   iya       

 

6. Stemming 

Proses ini merupakan proses penentuan kata dasar dari suatu. Analisa 

stemming mengikuti format penulisan bahasa Indonesia yang telah mengandung 

imbuhan (affix), awalan (prefix), akhiran (suffix), sisipan (infix), dan awalan 

akhiran (konfix) dengan menggunakan algoritma Enanched Confix Stripping 

(ECS).  

Tabel 4. 8 Hasil Stemming 

data1 data2 data3 data4 data5 data6 data7 data8 data9 data10 

yang agak bilang nanti pokok hidup hujan jangan pundi adil 

saya jahat sayang abang jangan ini yang ganggu pundi bagi 

sesal iya sih kabar biasa indah deras nanti rupiah tidak 

apa kakak tidak tidak bohong lagi sampai roni pun adil 

dia keren sangat tenang nanti kita hari marah akhir bagi 

kembali ini tapi saja sampai masih minggu  loncat by 

hadir may adalah lulus tua bisa   loncat geisha 

 ganti rasa mana susah nikmat   masuk  

 aku takut kapan ubah bro   ke  

 kibar hilang jadi kan    dalam  

 besok  nongkrong payah    dompet  

 baju  ini     wkwkwk  

 aku  ganteng       

   natural       

   iya       

 

4.2.3 Seleksi Fitur dan Pembobotan  

Tahap selanjutnya adalah Seleksi fitur dan pembobotan. Fitur pembobotan 

yang digunakan adalah TF-IDF. Tahap pembobotan dan pemilihan fitur ini 

dilakukan untuk mendapatkan feature list yang ditentukan oleh token yang akan 

menjadi fitur. Proses seleksi fitur yang diambil adalah seluruh koleksi kata dalam 
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bentuk unigram hasil dari token dan stemming. Pada proses tersebut, setiap token 

akan dihitung jumlah kemunculannya dalam tiap dokumen, dan nilai tersebut akan 

menjadi bobot token. Tujuan dari pembobotan ini adalah merangking kata yang 

memenuhi kriteria yang ditentukan (threshold) selama digunakan dalam proses 

klasifikasi. Seleksi fitur adalah Sebelum mendapatkan fitur yang ditentukan pada 

masing-masing kelas, tentukan terlebih dahulu nilai threshold dengan metode DF 

dengan memberikan nilai input untuk threshold secara random agar fitur untuk 

masing masing kelas dapat diketahui berdasarkan peringkat kemunculan kata. 

Urutankan peringkat kata sesuai dengan frekuensi kemunculan kata. Fitur yang 

telah diperoleh akan tersimpan pada file feature.list. Adapun format file 

feature.list sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

Contoh menentukan threshold dengan metode df dilakukan sebagai berikut :  

6. Pilih metode DF dengan memberikan input nilai threshold secara acak, 

kemudian perhatikan hasil seleksi feature berdasarkan peringkat kemunculan 

kata. 

7. Berdasarkan metode seleksi feature terpilih (DF), perhatikan urutan peringkat 

kata berdasarkan frekuensi kemunculan kata. Dan gunakan threshold pada titik 

dimana frekuensi kemunculan kata dan jumlah feature mulai konstan. 

Pengubahan fitur dari berbentuk teks atau string menjadi angka dilakukan 

dengan menggunakan nilai bobot yang dihasilkan dengan metode TF-IDF. 

Setiap fitur akan dihitung jumlah kemunculannya dalam satu dokumen (TF). 

Kemudian nilai tersebut dikalikan dengan Inverse Document Frequency (IDF) 

fitur tersebut. Contoh perhitungan TF-IDF data latih dapat dilihat pada Tabel 4.9 

dan Tabel 4.10. 

<idfitur>1 <fitur>1 <bobot>1 

<idfitur>2 <fitur>2 <bobot>2 

...            ...           ... 

<idfitur>n <fitur>n <bobot>n 
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Tabel 4. 9 Contoh Perhitungan TF-IDF Data Latih 

Term 
TF 

DF IDF 
data1 data2 data3 data4 data5 data6 data7 data8 data9 data10 

yang 1 

     

1 

   

2 0,39794 

saya 1 

         

1 0,69897 

sesal 1 

         

1 0,69897 

apa 1 

     

1 

   

2 0,39794 

dia 1 

         

1 0,69897 

kembali 1 

         

1 0,69897 

hadir 1 

         

1 0,69897 

agak 

 

1 

        

1 0,69897 

jahat 

 

1 

        

1 0,69897 

iya 

 

1 

 

1 

  

2 

   

3 0,221849 

kakak 

 

1 

    

1 

   

2 0,39794 

keren 

 

1 

        

1 0,69897 

ini 

 

1 

 

1 

 

1 

    

3 0,221849 

may 

 

1 

        

1 0,69897 

ganti 

 

1 

        

1 0,69897 

aku 

 

2 

        

1 0,69897 

kibar 

 

1 

        

1 0,69897 

besok 

 

1 

        

1 0,69897 

baju 

 

1 

        

1 0,69897 

bilang 

  

1 

       

1 0,69897 

sayang 

  

1 

       

1 0,69897 

sih 

  

1 

       

1 0,69897 

tidak 

  

1 1 

  

1 

  

1 4 0,09691 
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Term 
TF 

DF IDF 
data1 data2 data3 data4 data5 data6 data7 data8 data9 data10 

sangat 

  

1 

       

1 0,69897 

tapi 

  

1 

       

1 0,69897 

adalah 

  

1 

       

1 0,69897 

rasa 

  

1 

       

1 0,69897 

takut 

  

1 

       

1 0,69897 

hilang 

  

1 

       

1 0,69897 

nanti 

   

1 

   

1 

  

2 0,39794 

abang 

   

1 

      

1 0,69897 

kabar 

   

1 

      

1 0,69897 

tenang 

   

1 

      

1 0,69897 

saja 

   

1 

      

1 0,69897 

lulus 

   

1 

      

1 0,69897 

mana 

   

1 

      

1 0,69897 

kapan 

   

1 

      

1 0,69897 

jadi 

   

1 

      

1 0,69897 

nongkrong 

   

1 

      

1 0,69897 

ganteng 

   

1 

      

1 0,69897 

natural 

   

1 

      

1 0,69897 

pokok 

    

1 

     

1 0,69897 

jangan 

    

1 

  

1 

  

2 0,39794 

biasa 

    

1 

     

1 0,69897 

bohong 

    

1 

     

1 0,69897 

sampai 

    

1 

     

1 0,69897 

tua 

    

1 

     

1 0,69897 

susah 

    

1 

     

1 0,69897 
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Term 
TF 

DF IDF 
data1 data2 data3 data4 data5 data6 data7 data8 data9 data10 

ubah 

    

1 

     

1 0,69897 

kan 

    

1 

     

1 0,69897 

payah 

    

1 

     

1 0,69897 

hidup 

     

1 

    

1 0,69897 

indah 

     

1 

    

1 0,69897 

lagi 

     

1 

    

1 0,69897 

kita 

     

1 

    

1 0,69897 

masih 

     

1 

    

1 0,69897 

bisa 

     

1 

    

1 0,69897 

nikmat 

     

1 

    

1 0,69897 

bro 

     

1 

    

1 0,69897 

hujan 

      

1 

   

1 0,69897 

deras 

      

1 

   

1 0,69897 

sampai 

      

1 

   

1 0,69897 

hari 

      

1 

   

1 0,69897 

minggu 

      

1 

   

1 0,69897 

roni 

       

1 

  

1 0,69897 

marah 

       

1 

  

1 0,69897 

pundi 

        

2 

 

1 0,69897 

rupiah 

        

1 

 

1 0,69897 

pun  

        

1 

 

1 0,69897 

akhir 

        

1 

 

1 0,69897 

loncat 

        

2 

 

1 0,69897 

masuk 

        

1 

 

1 0,69897 

ke 

        

1 

 

1 0,69897 
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Term 
TF 

DF IDF 
data1 data2 data3 data4 data5 data6 data7 data8 data9 data10 

dalam 

        

1 

 

1 0,69897 

dompet 

        

1 

 

1 0,69897 

wkwkwk 

        

1 

 

1 0,69897 

adil 

         

2 1 0,69897 

bagi 

         

2 1 0,69897 

by 

         

1 1 0,69897 

geisha 

         

1 1 0,69897 

 

Tabel 4. 10  Lanjutan Contoh Perhitungan TF-IDF Data Latih 

TF-IDF 

data1 data2 data3 data4 data5 data6 data7 data8 data9 data10 

0,39794 0 0 0 0 0 0,39794 0 0 0 

0,69897 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0,69897 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0,39794 0 0 0 0 0 0,39794 0 0 0 

0,69897 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0,69897 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0,69897 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0,69897 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0,69897 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0,221849 0 0,221849 0 0 0,443697 0 0 0 

0 0,39794 0 0 0 0 0,39794 0 0 0 

0 0,69897 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0,221849 0 0,221849 0 0,221849 0 0 0 0 
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TF-IDF 

data1 data2 data3 data4 data5 data6 data7 data8 data9 data10 

0 0,69897 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0,69897 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 1,39794 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0,69897 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0,69897 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0,69897 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0,69897 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0,69897 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0,69897 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0,09691 0,09691 0 0 0,09691 0 0 0,09691 

0 0 0,69897 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0,69897 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0,69897 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0,69897 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0,69897 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0,69897 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0,39794 0 0 0 0,39794 0 0 

0 0 0 0,69897 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0,69897 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0,69897 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0,69897 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0,69897 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0,69897 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0,69897 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0,69897 0 0 0 0 0 0 
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TF-IDF 

data1 data2 data3 data4 data5 data6 data7 data8 data9 data10 

0 0 0 0,69897 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0,69897 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0,69897 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0,69897 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0,39794 0 0 0,39794 0 0 

0 0 0 0 0,69897 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0,69897 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0,69897 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0,69897 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0,69897 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0,69897 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0,69897 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0,69897 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0,69897 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0,69897 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0,69897 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0,69897 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0,69897 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0,69897 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0,69897 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0,69897 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0,69897 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0,69897 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0,69897 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0,69897 0 0 0 
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TF-IDF 

data1 data2 data3 data4 data5 data6 data7 data8 data9 data10 

0 0 0 0 0 0 0,69897 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0,69897 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0,69897 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 1,39794 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0,69897 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0,69897 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0,69897 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 1,39794 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0,69897 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0,69897 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0,69897 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0,69897 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0,69897 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,39794 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,39794 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,69897 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,69897 
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4.2.4 Klasifikasi Support Vector Machine (SVM) 

Analisa algoritma SVM adalah tahapan untuk menentukan proses 

klasifikasi kepribadian menggunakan SVMLight pada php-ml. Kernel yang 

digunakan adalah kernel RBF dengan menggunakan parameter (C,γ) terbaik 

dengan model terbaik yang akan menghasilkan rataan akurasi tertinggi. Cara 

mendapatkan parameter (C,γ) terbaik adalah dengan grid search dan k-fold cross 

validation. 

4.2.4.1 Pembelajaran Dan Model (Training) 

Pembelajaran pada SVM menggunakan data latih untuk mendapatkan 

model klasifikasi pada SVM. Pada Gambar 4.3 merupakan tahapan proses 

training SVM. 

mulai

Data latih

Ubah ke format 

data SVM

Format data 

SVM

Hitung nilai α 

Hitung nilai 

support vector

Hitung nilai w

model

selesai

Hitung nilai b

 

Gambar 4. 3 Flowchart SVM Training 
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Tahap pembelajaran melibatkan fungsi kernel sebagai fungsi transformasi. 

Kernel yang digunakan adalah kernel RBF. Kernel RBF membutuhkan pasangan 

parameter (C, γ). Untuk mendapatkan nilai parameter (C, γ) terbaik dilakukan 

dengan metode grid search dan 10-fold cross validation. Metode grid search 

bertujuan untuk membuat grid parameter dengan cara menentukan nilai untuk 

parameter (C, γ) secara manual. 

Menetukan nilai parameter C dan nlai parameter γ, dan melakukan 

pencarian grid untuk (C, γ) dengan cara menerapkan 10-fold cross validation . 10-

fold cross validation adalah pembagian data latih menjadi 10 segmen sama 

banyak. Kemudian akan dilakukan 10 kali proses training dan testing dengan 

perbandingan 9/10 segmen sebagai data latih dan 1/10 segmen sebagai data uji. 

Selanjutnya menghitung rataan akurasi untuk keseluruhan fold. Kemudian 

melakukan pemilihan parameter (C, γ) terbaik berdasarkan akurasi paling tinggi. 

Analisa grid search dan 10-fold cross validation dapat dilihat pada Gambar 4.4. 
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S.2 S.3 S.4 S.5 S.6 S.7 S.8 S.10S.9

Training 

model.svm

S.1

Testing 

S.1 S.3 S.4 S.5 S.6 S.7 S.8 S.10S.9

Training 

model.svm

S.2

Testing 
Akurasi 

S.1 S.2 S.4 S.5 S.6 S.7 S.8 S.10S.9

Training 

model.svm

S.3

Testing 

S.1 S.2 S.3 S.4 S.5 S.6 S.7 S.9S.8

Training 

model.svm

S.10

Testing 

Rata-Rata 

Akurasi 

Akurasi 

Akurasi 

Akurasi 

menghasilkan

digunakan  untuk

diperoleh

menghasilkan

digunakan  untuk

diperoleh

diperoleh

digunakan  untuk

menghasilkan

menghasilkan

digunakan  untuk

diperoleh

(C,y) nilai C dan gamma yang dipakai 

pada 10 fold crossvalidation

Fold 1

Fold 2

Fold 10

Fold 3

240 

openness

240 

concientiousness

240 

extraversion

 240 

agraeableness

 240 

neurotisme

1200

dataset

Segmen 1

120 dataset

24 opennes, 24 
concientiousness, 24 

extraversion, 24 agrealeness, 
24 neurotisme

Segmen 2

120 dataset

24 opennes, 24 
concientiousness, 24 

extraversion, 24 agrealeness, 
24 neurotisme

Segmen 10

120 dataset

24 opennes, 24 
concientiousness, 24 

extraversion, 24 agrealeness, 
24 neurotisme

Dibagi menjadi 
10 segmen

 

Gambar 4. 4 Analisa 10-Fold Cross Validation 

Proses pencarian nilai parameter terbaik menggunakan metode grid search 

dengan k-fold cross validation. Dilakukan pemberian beberapa pasangan nilai 

secara manual yang nilai tersebut ditentukan dengan rentang tertentu. Adapun 

rentang yang ditentukan dalam penelitian ini adalah:  

1. 0.1≥ C ≥1 dan 0.1≥ γ ≥1  

2. 1≥ C ≥ 10 dan 0.1≥ γ ≥1  

3. 0.1≥ C ≥1 dan 1≥ γ ≥ 10  

4. 1≥ C ≥ 10 dan 1≥ γ ≥ 10  
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Nilai akan diuji dalam skema 10-fold cross validation untuk menghasilkan 

model dan akurasi masing-masing fold. Kemudian dihitung rataan akurasi dari 

seluruh akurasi yang didapat disetiap pasangan parameter dalam k-fold cross 

validation. Pasangan parameter yang menghasilkan nilai rataan akurasi ditetapkan 

sebagai pasangan parameter terbaik. Sedangkan model terbaik dari 10 fold cross 

validation dijadikan model yang digunakan dalam proses testing. Setelah nilai 

parameter (C,γ) terbaik diperoleh dengan rataan akurasi tertinggi, selanjutnya 

gunakan parameter (C,γ) ini untuk proses training terhadap keseluruhan data uji.  

Perhitungan pada Tabel 4.11 berikut merupakan contoh perhitungan data 

training. Data teks atau tweet berubah menjadi data vektor melalui tahap 

Pembobotan TF-IDF. Dokumen yang digunakan adalah data1, data2 data3 sampai 

data10 yang telah diberikan label. Kelas opennes dengan label 1, kelas 

concientiousness dengan label 2, kelas extraversion dengan label 3, kelas 

agreableness dengan label 4 dan kelas neuroticism dengan label 5.
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Tabel 4. 11 Tweet Menjadi Format Vektor 

data1 0,69897 0,69897 0,69897 0,39794 0,69897 0,69897 0,69897 0 0 0 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

kelas Opennes          

vektor [1 1:0,69897 2:0,69897 3:0,69897 4:0,39794 5:0,69897 6:0,69897 7:0,69897 8:0 9:0 10:0 

 11:0 12:0 13:0 14:0 15:0 16:0 17:0 18:0 19:0 20:0 

 21:0 22:0 23:0 24:0 25:0 26:0 27:0 28:0 29:0 30:0 

 31:0 32:0 33:0 34:0 35:0 36:0 37:0 38:0 39:0 40:0 

 41:0 42:0 43:0 44:0 45:0 46:0 47:0 48:0 49:0 50:0 

 51:0 52:0 53:0 54:0 55:0 56:0 57:0 58:0 59:0 60:0 

 61:0 62:0 63:0 64:0 65:0 66:0 67:0 68:0 69:0 70:0 

 71:0 72:0 73:0 74:0 75:0 76:0 77:0 78:0 79:0 80:0] 

data2 0 0 0 0 0 0 0 0,69897 0,69897 0,221849 

 

0,39794 0,69897 0,221849 0,69897 0,69897 1,39794 0,69897 0,69897 0,69897 0 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

kelas Concientiousnes          

vektor [2 1:0 2:0 3:0 4:0 5:0 6:0 7:0 8:0,69897 9:0,69897 10:0,221849 

 11:0,39794 12:0,69897 13:0,221849 14:0,69897 15:0,69897 16:1,39794 17:0,69897 18:0,69897 19:0,69897 20:0 

 21:0 22:0 23:0 24:0 25:0 26:0 27:0 28:0 29:0 30:0 

 31:0 32:0 33:0 34:0 35:0 36:0 37:0 38:0 39:0 40:0 

 41:0 42:0 43:0 44:0 45:0 46:0 47:0 48:0 49:0 50:0 

 51:0 52:0 53:0 54:0 55:0 56:0 57:0 58:0 59:0 60:0 

 61:0 62:0 63:0 64:0 65:0 66:0 67:0 68:0 69:0 70:0 

 71:0 72:0 73:0 74:0 75:0 76:0 77:0 78:0 79:0 80:0] 

data3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,69897 

 

0,69897 0,69897 0,09691 0,69897 0,69897 0,69897 0,69897 0,69897 0,69897 0 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

kelas Extraversion          

vektor [3 1:0 2:0 3:0 4:0 5:0 6:0 7:0 8:0 9:0 10:0 

 11:0 12:0 13:0 14:0 15:0 16:0 17:0 18:0 19:0 20:0,69897 

 21:0,69897 22:0,69897 23:0,09691 24:0,69897 25:0,69897 26:0,69897 27:0,69897 28:0,69897 29:0,69897 30:0 

 31:0 32:0 33:0 34:0 35:0 36:0 37:0 38:0 39:0 40:0 

 41:0 42:0 43:0 44:0 45:0 46:0 47:0 48:0 49:0 50:0 

 51:0 52:0 53:0 54:0 55:0 56:0 57:0 58:0 59:0 60:0 

 61:0 62:0 63:0 64:0 65:0 66:0 67:0 68:0 69:0 70:0 

           

 71:0 72:0 73:0 74:0 75:0 76:0 77:0 78:0 79:0 80:0] 
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. . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . 

data10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

0 0 0,09691 0 0 0 0 0 0 0 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

0 0 0 0 0 0 0,69897 0,69897 0,69897 0,69897 

kelas Neuroticism          

vektor [5 1:0 2:0 3:0 4:0 5:0 6:0 7:0 8:0 9:0 10:0 

 11:0 12:0 13:0 14:0 15:0 16:0 17:0 18:0 19:0 20:0 

 21:0 22:0 23:0,09691 24:0 25:0 26:0 27:0 28:0 29:0 30:0 

 31:0 32:0 33:0 34:0 35:0 36:0 37:0 38:0 39:0 40:0 

 41:0 42:0 43:0 44:0 45:0 46:0 47:0 48:0 49:0 50:0 

 51:0 52:0 53:0 54:0 55:0 56:0 57:0 58:0 59:0 60:0 

 61:0 62:0 63:0 64:0 65:0 66:0 67:0 68:0 69:0 70:0 

 71:0 72:0 73:0 74:0 75:0 76:0 77:0,69897 78:0,69897 79:0,69897 80:0,69897] 
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Pada Tabel 4.12 berikut merupakan gambaran vektor yang disajikan dalam 

bentuk tabel. 

Tabel 4. 12 Bobot Tweet Yang Telah Memiliki Label 

term data1 data2 data3 ... data10 

term 1 0,69897 0 0 . 0 

term 2 0,69897 0 0 . 0 

term 3 0,69897 0 0 . 0 

term 4 0,39794 0 0 . 0 

term 5 0,69897 0 0 . 0 

term 6 0,69897 0 0 . 0 

term 7 0,69897 0 0 . 0 

term 8 0 0,69897 0 . 0 

term 9 0 0,69897 0 . 0 

term 10 0 0,221849 0 . 0 

term 11 0 0,39794 0 . 0 

term 12 0 0,69897 0 . 0 

term 13 0 0,221849 0 . 0 

term 14 0 0,69897 0 . 0 

term 15 0 0,69897 0 . 0 

term 16 0 1,39794 0 . 0 

term 17 0 0,69897 0 . 0 

term 18 0 0,69897 0 . 0 

term 19 0 0,69897 0 . 0 

term 20 0 0 0,69897 . 0 

. . . . . . 

. . . . . . 

term 80 0 0 0 . 0,69897 

y 1 2 3 . 5 

 

Tahap selanjutnya menghitung nilai x. Nilai x pada tabel digunakan untuk 

perhitungan kernel. Untuk x1 = ( term1, term2,,,,,termn) adalah seluruh nilai yang 

diambil dari nilai x pada kolom S1, x2 = S2,  x3 = S3  dan xn = Sn. Nilai x1, x2, x3 

hingga xn didapatkan sesuai dengan nilai pembobotan TF-IDF yang dapat dilihat 

pada Tabel 4.13. 

Tabel 4. 13 Nilai X1 , X2, X3  Sampai  X10  

X1 X2 X3 . X10 

0,69897 0,69897 0 0 0 0 . 0 0 

0,69897 0,39794 0 0 0 0 . 0 0 

0,69897 0,69897 0 0 0 0 . 0 0 

0,69897 0 0 0,69897 0 0 . 0 0 
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X1 X2 X3 . X10 

0 0 0,69897 0,221849 0 0 . 0 0 

0 0 0,39794 0,69897 0 0 . 0 0 

0 0 0,39794 0,69897 0 0 . 0 0 

0 0 0,39794 0,69897 0 0 . 0 0 

0 0 0,69897 1,39794 0 0 . 0 0 

0 0 0,69897 0,69897 0 0,69897 . 0 0 

0 0 0,69897 0 0,69897 0,69897 . 0 0 

0 0 0 0 0,09691 0,69897 . 0,09691 0 

0 0 0 0 0,69897 0,69897 . 0 0 

0 0 0 0 0,69897 0,69897 . 0 0 

0 0 0 0 0,69897 0 . 0 0 

. . . . . . . . . 

. . . . . . . . . 

. . . . . . . . . 

0 0 0 0 0 0 . 0,69897 0,69897 

0 0 0 0 0 0 . 0,69897 0,69897 

         

 

Tahapan kernelisasi pada contoh penyelesaian ini menggunakan kernel 

linear. Untuk perhitungan kernel maka dilakukan terlebih dahulu perhitungan 

matriks yang dapat dilihat pada Tabel 4.14. 

Tabel 4. 14 Perhitungan Nilai X1 dengan Kernel 

X1 X1
' X1X1' = 𝑥1∗𝑥1' 

0,69897 0,69897 0,69897 0,69897 3,089711 

0,69897 0,39794 0,69897 0,39794 

0,69897 0,69897 0,69897 0,69897 

0,69897 0 0,69897 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

. . . . 

. . . . 

. . . . 

0 0 0 0 
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Nilai perhitungan kernelisasi selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.15. 

Tabel 4. 15 Hasil Perhitungan Nilai Xn dengan Kernel 

Xi – Xi' Xi*Xi' 

X1 – X1' 3,089710652 

X1 – X2' 0 

X1 – X3' 0 

X1 – X4' 0 

X1 – X5' 0 

X1 – X6' 0 

X1 – X7' 0,646915317 

X1 – X8' 0 

X1 – X9' 0 

X1 – X10' 0 

X2 – X1' 0 

X2 – X2' 6,87555349 

X2 – X3' 0,977118134 

X2 – X4' 0,137499361 

X2 – X5' 0 

X2 – X6' 0,088282493 

X2 – X7' 0,256789986 

X2 – X8' 0 

X2 – X9' 0 

X2 – X10' 0 

X3 – X1' 0 

X3 – X2' 0,977118134 

X3 – X3' 4,406423153 

X3 – X4' 0,009391551 

X3 – X5' 0 

X3 – X6' 0 

X3 – X7' 0,009391551 

X3 – X8' 0 

X3 – X9' 0 

X3 – X10' 0,009391551 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

X10 – X10' 1,963627818 

 

Setelah dilakukan perhitungan pada seluruh nilai x, maka berikut 

merupakan matriks yang terbentuk.  

 3,089711 0 0 ... 0 

 0 6,875553 0,977118 ... 0 

 0 0,977118 4,406423 ... 0,009392 
Matriks kernel x= 0 0,137499 0,009392 ... 0,009392 

 . 

. 

. 

. 

. 

. 

... 

... 

. 

. 

 0 0 0,009392 ... 1,963628 



 

IV-5 

 

Xs1 = X1*X1' + X1*X2 '+ .... +  X1*X10' = 3,089711+ 0 + 0+..+0 = 3,736626 

Xs2 =X2*X1'+X2*X2' +....+X2*X10'= 0 + 6,875553+ 0,977118+...+ 0= 8,335243 

... ... ... ... ... ... ... 

Xs10 = X10*X1'+X10*X2' +....+X10*X10'= 0+0+ 0,009392+...+ 1,963628=1,991802 

Nilai x pada setiap tweet selengkapnya di Tabel 4.16. 

Tabel 4. 16 Nilai X Pada setiap Data Tweet 

 S1 S2 S3 ... S10 

X 3,736626 8,335243 5,411716 ... 1,991802 

 

Tahapan selanjutnya adalah melakukan perhitungan terhadap y. Nilai y 

adalah nilai dari label yang diberikan.  

Tabel 4. 17 Nilai Label Kelas (y) 

y1 y2 y3 ... y10 

1 2 3 ... 5 

 

Selanjutnya melakukan perhitungan kernel terhadap y. Hasil perhitungan 

kernel terhadap y dapat dilihat pada Tabel 4.18. 

Yi * Yi' = 1 * 1 = 1 

Yi * Yi' = 1 * 2 = 2 

... ... ... 

Yi * Yi' = 5 * 5 = 25 

Tabel 4. 18 Perhitungan Nilai Yn dengan Kernel 

Yi – Yi' Yi * Yi' 

Y1 – Y1' 1 

Y1 – Y2' 2 

Y1 – Y3' 3 

Y1 – Y4' 4 

Y1 – Y5' 5 

Y1 – Y6' 1 

Y1 – Y7' 2 

Y1 – Y8' 3 

Y1 – Y9' 4 

Y1 – Y10' 5 

Y2 – Y1' 2 

Y2 – Y2' 4 

Y2 – Y3' 6 

Y2 – Y4' 8 

Y2 – Y5' 10 

Y2 – Y6' 2 
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Yi – Yi' Yi * Yi' 

Y2 – Y7' 4 

Y2 – Y8' 6 

Y2 – Y9' 8 

Y2 – Y10' 10 

Y3 – Y1' 3 

Y3 – Y2' 6 

Y3 – Y3' 9 

Y3 – Y4' 12 

Y3 – Y5' 15 

Y3 – Y6' 3 

Y3 – Y7' 6 

Y3 – Y8' 9 

Y3 – Y9' 12 

Y3 – Y10' 15 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

Y10 – Y10' 25 

 

Matriks yang terbentuk dari perhitungan kernel terhadap y. 

 1 2 3 ... 5 

 2 4 6 ... 10 

 3 6 9 ... 15 
Matriks kernel y= . 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

 

... ... 

 

 5 10 15 ... 25 

 

Ys1 = Y1*Y1' + Y1*Y2 '+ .... +  Y1*Y10' = 1 + 2 +. . . + 5 = 30 

Ys2 =Y2*Y1'+Y2*Y2' +....+Y2*Y10' = 2 + 4 + . . . + 10 = 60 

... ... ... ... ... ... ... 

Ys10 = Y10*Y1'+Y10*Y2' +....+Y10*Y10 '= 5 + 10 + . . . + 25 = 150 

Nilai y pada setiap tweet selengkapnya di Tabel 4.19. 

Tabel 4. 19 Nilai Y Pada setiap Data Tweet 

 S1 S2 S3 ... S10 

Y 30 60 90 ... 150 
 

Selanjutnya, nilai Xn dan Yn yang didapat dari hasil perhitungan kernel 

disubsitusikan ke persamaan: 

√𝑥𝑛
2 + 𝑦𝑛

2  ≤ 2 maka 𝜱 [
𝑥

𝑦] = [
𝑥
𝑦] 
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Tabel 4. 20  Nilai Φ Pada setiap Data Tweet 

 S1 S2 S3 ... S10 

Support 

vector 
[
3,736626

30
] [

8,335243
60

] [
5,411716

90
] ... [

1,991802
150

] 

 

Selanjutnya, pada masing-masing suppost vector diberikan nilai bias =1 

Untuk mendapatkan jarak tegak lurus yang optimal dengan mempertimbangkan 

vektor positif, serta membantu mendapatkan nilai b atau nilai hyperplane, 

hasilnya dapat dilihat pada Tabel 4.21. 

Tabel 4. 21 Support Vector Bias 

 S1 S2 S3 ... S10 

Support 

vector 

bias 

[
3,736626

30
1

] [
8,335243

60
1

] [
5,411716

90
1

] 
... 

[
1,991802

150
1

] 

 

Setelah mendapat nilai support vector, selanjutnya mencari nilai α. Contoh 

perhitungan pada S1. 

𝑎1 [
3,736626

30
1

]*[
3,736626

30
1

] = 914,9623736𝑎1 

... ...  ...  ... 

... ...  ...  ... 

𝑎10 [
1,991802

150
1

]*[
1,991802

150
1

] = 22504,96728𝑎10 

Nilai α selengkapnya pada Tabel 4.22. 

Tabel 4. 22 Nilai α Pada Data Tweet 

Si-Si' αi* (Si-Si') 

S1 –  S1' 914,9623736α1 

S1 –  S2' 1832,145687α2 

S1 –  S3' 2721,221558α3 

S1 –  S4' 3644,193807α4 

S1 –  S5' 4542,734829α5 

S1 –  S6' 918,1277512α6 

S1 –  S7' 1817,389611α7 

S1 –  S8' 2713,778937α8 

S1 –  S9' 3630,209α9 

S1 –  S10' 4508,442621α10 

S2 –  S1' 1832,145687α1 

S2 –  S2' 3670,476284α2 
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Si-Si' αi* (Si-Si') 

S2 –  S3' 5446,10797α3 

S2 –  S4' 7297,35187α4 

S2 –  S5' 9094,097346α5 

S2 –  S6' 1839,206654α6 

S2 –  S7' 3637,560094α7 

S2 –  S8' 5429,505811α8 

S2 –  S9' 7266,15614α9 

S2 –  S10' 9017,602159α10 

S3 –  S1' 2721,221558α1 

S3 –  S2' 5446,10797α2 

S3 –  S3' 8130,286669α3 

S3 –  S4' 10863,55713α4 

S3 –  S5' 13561,44411α5 

S3 –  S6' 2725,805941α6 

S3 –  S7' 5424,7369α7 

S3 –  S8' 8119,5076α8 

S3 –  S9' 10843,30309α9 

S3 –  S10' 13511,77907α10 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

S10 –  S10' 22504,96728α10 

 

Selanjutnya mencari parameter α adalah dengan subsitusikan hasil 

menggunakan metode gauss jordan atau metode subsitusi lain. 

914,9623736α1  + 1832,145687α2   + 2721,221558α3 + ... + 8858,442621α10 = 1  

1832,145687α1  + 3670,476284α2  + 5446,10797α3  + ... + 17717,60216α10    = 2 

2721,221558α1  + 5446,10797α2  + 8130,286669α3  + ... + 26561,77907α10    = 3 

Contoh nilai parameter α dimisalkan: 

α1  = 2145,46345, α2  =3446,4568876 , α3  = 4565,21425 . . α10=  . . . 

Setelah didapatkan nilai 𝑎i masukkan ke persamaan untuk mendapatkan 

nilai w dan b. 

�̃� = 4565,21425 ∗ [
5,411716

90
1

] = [
24705,643

410869,283
4565,21425

]  

W = [
24705,643

410869,283
]  b = [4565,21425]   

Contoh nilai hyperplane yang didapatkan untuk mengklasifikasikan kelas adalah 

4565,21425. 
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4.2.4.2 Klasifikasi (Testing) 

Proses tahapan klasifikasi dilakukan terhadap data uji dengan input model 

hasil training terhadap data latih. Gambar 4.5 merupakan alur proses testing data. 

mulai

Data uji dan 

model

Ubah ke format 

data SVM

Format data 

SVM

Hitung nilai x

Hitung nilai y

Hitung nilai 

support vector

Subsitusikan support vector 

pada kernel dari SVM 

training

Data hasil 

SVM 

training

hasil 

testing

selesai

Cek Hasil 

Hyperplane

 

Gambar 4. 5 Flowchart SVM Testing 

Pada tahapan sebelumnya akan dilakukan proses pembelajaran dengan 

menggunakan data latih. Pada tahap pembelajaran dengan menggunakan data latih 

ini nantinya akan menghasilkan model. Model terbaik yang didapat dari hasil 

pembelajaran ini kemudian akan diuji dengan beberapa data yang digunakan 

sebagai data uji. Hasil dari proses testing atau pengujian data uji adalah kelas 

klasifikasi atau kategori yang diklasifikasikan. 
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Contoh perhitungan berikut merupakan testing SVM dengan 

menggunakan data uji. 

Tabel 4. 23 Contoh Data Uji 

Sebelum Preprocessing Setelah Preprocesing 

dan pada akhirnya pun habis ~~~ dan pada akhir pun habis 

 

Pada Tabel 4.24 merupakan nilai dari pembobotan TF-IDF data uji. 

Tabel 4. 24 Nilai TF-IDF Data Uji 

Term TF DF IDF TF-IDF 

akhir 1 1 1 1 

pun 1 1 1 1 

 

Menghitung nilai x untuk perhitungan dot product. Nilai x didapatkan dari 

nilai S1 hingga STest sesuai dengan nilai pembobotan TF-IDF. Setelah menghitung 

nilai x selanjutnya melakukan kernelisasi menggunakan fungsi kernel yang dapat 

dilihat pada Tabel 4.25. 

Tabel 4. 25 Perhitungan Nilai Xn dengan Kernel pada Data Uji 

XTest XTest' X1X1' = 𝑥1∗𝑥1' 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0  

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

 

1 1 1 1  

0 0 0 0  

 

Nilai perhitungan kernelisasi selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.26. 

Tabel 4. 26 Hasil Perhitungan Nilai Xn dengan Kernel pada Data Uji 

Xi-Xi' X1 * X1' 

X1 - X1' 0 

X1 - X2' 0 

X1 - X3' 0 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

Xtext - X1' 0 

Xtext - X2' 0 
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Xi-Xi' X1 * X1' 

Xtext - X3' 0 

Xtext - X4' 0 

Xtext - X5' 0 

Xtext - X6' 0 

Xtext - X7' 0 

Xtext - X8' 0 

Xtext - X9' 1,39794 

Xtext - X10' 0 

Xtext - Xtext' 2 

 

Setelah dilakukan perhitungan pada seluruh nilai x, maka berikut 

merupakan matriks yang terbentuk.  

 3,089711 0 0 . 0 

 0 6,875553 0,977118 . 0 
Matriks kernel x= 0 0,977118 4,406423 . 0 

 . 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

 0 0 0 . 2 

 

Tabel 4.27 merupakan nilai x pada data tweet. 

Tabel 4. 27 Nilai x pada Datar Tweet untuk Pengujian 

 S1 S2 S3 ... STest 

X 3,736626 8,335243 5,411716 ... 3,39794 

 

Selanjutnya, menghitung kernel terhadap y. Nilai y merupakan nilai dari 

label yang diberikan. Berikut merupakan matriks yang terbentuk. 

 1 2 3 . 0 

 2 4 6 . 0 
Matriks kernel y= 3 6 9 . 0 

 . 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

 0 0 0 . 0 

 

Pada Tabel 4.28 merupakan hasil nilai y pada data tweet. 

Tabel 4. 28 Nilai y pada Datar Tweet untuk Pengujian 

 S1 S2 S3 ... STest 

Y 30 60 90 ... 0 
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Setelah nilai x dan y telah didapatkan, maka nilai x dan y disubsitusikan ke 

dalam persamaan: 

√𝑥𝑛
2 + 𝑦𝑛

2 = √3,397942 + 02
 = 3,39794 ≤ 2 karena hasil yang didapatkan 

Φ (Stesting) 

[
3,39794

0
] 

 

Perhitungan berikut merupakan perhitungan untuk mendapatkan nilai kelas STest. 

wT. Φ(STest) = [24705,643  410869,283] * [
3,39794

0
] = 83948,2926 > 

4565,21425 

Hasil  dari testing SVM adalah 83948,2926, sehingga hasil dari testing 

lebih besar dari b SVM training yaitu 4565,21425. Hal ini berarti STest  termasuk 

ke dalam kelas 3 atau kelas Extraversion. 

4.2.5 Klasifikasi K-Nearest Neighbor (KNN) 

Analisa algoritma KNN adalah tahapan untuk menentukan proses pada 

klasifikasi kepribadian big five. Proses ini merupakan tahapan yang akan 

menentukan hasil dari algoritma pembelajaran KNN dalam klasifikasi kepribadian 

big five pada dokumen yang akan di input. Ada beberapa proses secara umum, 

yaitu proses input data, proses preprocessing, pembobotan dengan TF-IDF dan 

klasifikasi menggunakan algortima pembelajaran KNN. 

Proses KNN dilakukan setelah semua proses preprocessing dan 

pembobotan kata dengan pembobotan TF-IDF selesai. Selanjutnya masuk ke 

perhitungan kNN dengan menerapkan rumus euclidean distance (2.5).  

Tahapan klasifikasi dengan algoritma K-Nearest Neighbor. 

1. Menentukan nilai k, k = 5 

2. Menghitung jarak data latih ke data uji dengan rumus euclidean distance. 

Data yang digunakan pada tahap testing (pengujian) merupakan data yang 

sudah dilabeli. 
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Tabel 4. 29 Contoh Data Uji 

Sebelum Preprocessing Setelah Preprocesing 

dan pada akhirnya pun habis ~~~ dan pada akhir pun habis 

Setelah dilakukan proses preprocessing, selanjutnya menghitung bobot 

dengan menggunakan pembobotan TF-IDF. Contoh perhitungan TF-IDF data uji 

pada Tabel 4.30. 

Tabel 4. 30 Contoh Perhitungan TF-IDF Data Uji 

Term TF DF IDF TF-IDF 

akhir 1 1 1 1 

pun 1 1 1 1 

 

 Menghitung jarak untuk data (1) dengan data uji  

a. Term data uji “akhir” dengan komentar data (1) 

(1-0,39794)2 + (1-0,69897)2 + (1-0,69897)2 + (1-0,39794)2 + (1-

0,69897)2 + (1-0,69897)2 + (1-0,69897)2  = 1,178048 

b. Term data uji “pun” dengan komentar data (1) 

(1-0,39794)2 + (1-0,69897)2 + (1-0,69897)2 + (1-0,39794)2 + (1-

0,69897)2 + (1-0,69897)2 + (1-0,69897)2  = 1,178048 

 Menghitung jarak untuk data (2) dengan data uji  

a. Term data uji “akhir” dengan komentar data (2) 

(1-0,69897)2 + (1-0,69897)2 + (1-0,22185)2 + (1-0,39794)2 + (1-

0,69897)2 + (1-0,22185)2 + (1-0,69897)2 + (1-0,69897)2 + (1-

1,39794)2 + (1-0,69897)2 + (1-0,69897)2 + (1-0,69897)2 = 2,456824 

b. Term data uji “pun” dengan komentar data (2) 

(1-0,69897)2 + (1-0,69897)2 + (1-0,22185)2 + (1-0,39794)2 + (1-

0,69897)2 + (1-0,22185)2 + (1-0,69897)2 + (1-0,69897)2 + (1-

1,39794)2 + (1-0,69897)2 + (1-0,69897)2 + (1-0,69897)2 = 2,456824 

 Menghitung jarak untuk data (3) dengan data uji  

a. Term data uji “akhir” dengan komentar data (3) 



 

IV-14 

 

(1-0,69897)2 + (1-0,69897)2 + (1-0,69897)2 + (1-0,09691)2 + (1-

0,69897)2 + (1-0,69897)2 + (1-0,69897)2 + (1-0,69897)2 + (1-

0,69897)2 + (1-0,69897)2 = 1,631143 

b. Term data uji “pun” dengan komentar data (3) 

(1-0,69897)2 + (1-0,69897)2 + (1-0,69897)2 + (1-0,09691)2 + (1-

0,69897)2 + (1-0,69897)2 + (1-0,69897)2 + (1-0,69897)2 + (1-

0,69897)2 + (1-0,69897)2 = 1,631143 

 Menghitung jarak untuk data (4) dengan data uji  

a. Term data uji “akhir” dengan komentar data (4) 

(1-0,22185)2 + (1-0,22185)2 + (1-0,09691)2 + (1-0,39794)2 + (1-

0,69897)2 + (1-0,69897)2 + (1-0,69897)2 + (1-0,69897)2 + (1-

0,69897)2 + (1-0,69897)2 + (1-0,69897)2 + (1-0,69897)2 + (1-

0,69897)2 + (1-0,69897)2 + (1-0,69897)2 = 3,385896 

b. Term data uji “pun” dengan komentar data (4) 

(1-0,22185)2 + (1-0,22185)2 + (1-0,09691)2 + (1-0,39794)2 + (1-

0,69897)2 + (1-0,69897)2 + (1-0,69897)2 + (1-0,69897)2 + (1-

0,69897)2 + (1-0,69897)2 + (1-0,69897)2 + (1-0,69897)2 + (1-

0,69897)2 + (1-0,69897)2 + (1-0,69897)2 = 3,385896 

 Menghitung jarak untuk data (5) dengan data uji  

a. Term data uji “akhir” dengan komentar data (5) 

(1-0,69897)2 + (1-0,39794)2 + (1-0,69897)2 + (1-0,69897)2 + (1-

0,69897)2 + (1-0,69897)2 + (1-0,69897)2 + (1-0,69897)2 + (1-

0,69897)2 + (1-0,69897)2 = 1,178048 

b. Term data uji “pun” dengan komentar data (5) 

(1-0,69897)2 + (1-0,39794)2 + (1-0,69897)2 + (1-0,69897)2 + (1-

0,69897)2 + (1-0,69897)2 + (1-0,69897)2 + (1-0,69897)2 + (1-

0,69897)2 + (1-0,69897)2 = 1,178048 

 Menghitung jarak untuk data (6) dengan data uji  

a. Term data uji “akhir” dengan komentar data (6) 

(1-0,22185)2 + (1-0,69897)2 + (1-0,69897)2 + (1-0,69897)2 + (1-

0,69897)2 + (1-0,69897)2 + (1-0,69897)2 + (1-0,69897)2 + (1-

0,69897)2 = 1,33047 
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b. Term data uji “pun” dengan komentar data (6) 

(1-0,22185)2 + (1-0,69897)2 + (1-0,69897)2 + (1-0,69897)2 + (1-

0,69897)2 + (1-0,69897)2 + (1-0,69897)2 + (1-0,69897)2 + (1-

0,69897)2 = 1,33047 

 Menghitung jarak untuk data (7) dengan data uji  

a. Term data uji “akhir” dengan komentar data (7) 

(1-0,39794)2 + (1-0,39794)2 + (1-0,4437)2 + (1-0,39794)2 + (1-

0,09691)2 + (1-0,69897)2 + (1-0,69897)2 + (1-0,69897)2 + (1-

0,69897)2 + (1-0,69897)2 = 2,665568 

b. Term data uji “pun” dengan komentar data (7) 

(1-0,39794)2 + (1-0,39794)2 + (1-0,4437)2 + (1-0,39794)2 + (1-

0,09691)2 + (1-0,69897)2 + (1-0,69897)2 + (1-0,69897)2 + (1-

0,69897)2 + (1-0,69897)2 = 2,665568 

 Menghitung jarak untuk data (8) dengan data uji  

a. Term data uji “akhir” dengan komentar data (8) 

(1-0,39794)2 + (1-0,39794)2 + (1-0,69897)2 + (1-0,69897)2 = 0,906191 

b. Term data uji “pun” dengan komentar data (8) 

(1-0,39794)2 + (1-0,39794)2 + (1-0,69897)2 + (1-0,69897)2 = 0,906191 

 Menghitung jarak untuk data (9) dengan data uji  

a. Term data uji “akhir” dengan komentar data (9) 

(1-1,39794)2 + (1-0,69897)2 + (1-0,69897)2 + (1-0,69897)2 + (1-

1,39794)2 + (1-0,69897)2 + (1-0,69897)2 + (1-0,69897)2 + (1-

0,69897)2 + (1-0,69897)2 = 1,041665 

b. Term data uji “pun” dengan komentar data (9) 

(1-1,39794)2 + (1-0,69897)2 + (1-0,69897)2 + (1-0,69897)2 + (1-

1,39794)2 + (1-0,69897)2 + (1-0,69897)2 + (1-0,69897)2 + (1-

0,69897)2 + (1-0,69897)2 = 1,041665 

 Menghitung jarak untuk data (10) dengan data uji  

a. Term data uji “akhir” dengan komentar data (10) 

(1-0,09691)2 + (1-1,39794)2 + (1-1,39794)2 + (1-0,69897)2 + (1-

0,69897)2 = 1,313522 

b. Term data uji “pun” dengan komentar data (10) 
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(1-0,09691)2 + (1-1,39794)2 + (1-1,39794)2 + (1-0,69897)2 + (1-

0,69897)2 = 1,313522 

Setelah tahapan perhitungan euclidean selesai, selanjutnya menjumlahkan dan 

mengkuadratkan nilai eulidean masing-masing kelas klasifikasi. 

a. Data 1 = √1,178048 + 1,178048  

= 1,53495782 

b. Data 2 = √2,45682 + 2,45682  

= 2,21667485 

c. Data 3 = √1,63114 + 1,63114  

= 1,80617997 

d. Data 4 = √3,385896 + 3,385896  

= 2,60226676 

e. Data 5 = √1,178048 + 1,178048  

= 1,53495782 

f. Data 6 = √1,33047 + 1,33047  

= 1,63123992 

g. Data 7 = √2,665568 + 2,665568  

= 2,22904907 

h. Data 8 = √0,906191 + 0,906191  

= 1,34624707 

i. Data 9 = √1,04166 + 1,04166  

= 1,4433745 

j. Data 10 = √1,313522 + 1,313522  

= 2,627044 

Hasil dari euclidean distance data uji dengan dokumen data latih menunjukkan 

hasil pada Tabel 4.31. 

Tabel 4. 31 Hasil Eulicean Distance Yang Terurut 

Data akhir pun jumlah akar kelas 

data 8 0,906191 0,906191 1,812381 1,346247067 3 

data 9 1,041665 1,041665 2,08333 1,443374496 4 

data 1 1,178048 1,178048 2,356096 1,534957822 1 
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Data akhir pun jumlah akar kelas 

data 5 1,178048 1,178048 2,356096 1,534957822 5 

data 10 1,313522 1,313522 2,627044 1,620815932 5 

data 6 1,330472 1,330472 2,660944 1,631239918 1 

data 3 1,631143 1,631143 3,262286 1,806179974 3 

data 2 2,456824 2,456824 4,913647 2,216674846 2 

data 7 2,665568 2,303092 4,96866 2,229049067 2 

data 4 3,385896 3,385896 6,771792 2,602266756 4 

 

Selanjutnya, menentukan nila k pada algoritma KNN. Nilai k berguna 

untuk menentukan parameter yang membatasi ketetanggaan terdekat yang akan 

diproses pada tahap selanjutnya. Nilai k pada percobaan ini adalah k=5, sehingga 

didapatkan hasil ketetanggaan terdekat pada Tabel 4.32. 

Tabel 4. 32 Hasil Klasifikasi Data Uji 

Tweet Kelas 

dan pada akhirnya pun habis ~~~ 5 

 

Data 1 = data Openness  

Data 2 = data Concientiousness 

Data 3 = data Extraversion 

Data 4 = data Agreableness  

Data 5 = data Neuroticism 

Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa data uji berada pada kelas 

Neuroticism. 

4.2.6 Output 

Hasil keluaran (Output) adalah klasifikasi kategori sifat kepribadian data uji. 

Klasifikasi kategori sifat kepribadian big five adalah openness, concientiousness, 

extraversion, agreableness dan neuroticism. 

4.3 Perancangan Basis Data 

Basis data yang akan digunakan pada database db_tweet terdiri dari 5 tabel 

yaitu tabel accounts, tabel kamus kata dasar (basicword), tabel normalisasi, tabel 

threshold dan tabel data tweet (tweet).  
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Berikut adalah struktur tabel pada database db_tweet yang terdiri dari 5 

tabel, seperti yang terlihat pada Tabel 4.33. 

Tabel 4. 33 Nama Tabel Pada Database db_tweet   

No. Nama Tabel 

1 accounts 

2 basicword 

3 normalisasi 

4 threshold 

5 tweet  

Berikut adalah struktur pada tabel accounts yang terdiri dari 20 field, 

seperti yang terlihat pada Tabel 4.34. 

Tabel 4. 34 Struktur Tabel Accounts 

No. Name Type and lenght Primary key 

1 id Varchar(50) Yes 

2 name  Varchar(255) No 

3 screen_name Varchar(255) No 

4 location Text No 

5 url Text No 

6 description Text No 

7 time_zone Varchar(255) No 

8 lang Varchar(50) No 

9 tweet_count Int(11) No 

10 following_count Int(11) No 

11 followed_count Int(11) No 

12 favorites_count Int(11) No 

13 jumlah_tweet_asli Int(11) No 

14 jumlah_retweet Int(11) No 

15 jumlah_url Int(11) No 

16 jumlah_mention Int(11) No 

17 jumlah_percakapan Int(11) No 

18 jumlah_keaktifan Int(11) No 

19 jumlah_hastag Int(11) No 

20 jumlah_kata Int(11) No 
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Berikut adalah struktur pada tabel basicword yang terdiri dari 2 field, 

seperti yang terlihat pada Tabel 4.35. 

Tabel 4. 35 Struktur Tabel Basicword 

No. Name Type and lenght Primary key 

1 name  Varchar(70) No 

2 type  Varchar(25) No 

 

Berikut adalah struktur pada tabel normalisasi yang terdiri dari 2 field, 

seperti yang terlihat pada Tabel 4.36. 

Tabel 4. 36 Struktur Tabel  Normalisasi 

No. Name Type and lenght Primary key 

1 kata_tidakbaku  Varchar(50) No 

2 kata_baku Varchar(50) No 

 

Berikut adalah struktur pada tabel threshold yang terdiri dari 2 field, 

seperti yang terlihat pada Tabel 4.37. 

Tabel 4. 37 Struktur Tabel Threshold 

No. Name Type and lenght Primary key 

1 id  int(11) No 

2 nilai  int(11) No 

 

Berikut adalah struktur pada tabel tweet yang terdiri dari 15 field, seperti 

yang terlihat pada Tabel 4.38. 

Tabel 4. 38 Struktur Tabel Tweet 

No. Name Type and lenght Primary key 

1 id Varchar(50) Yes 

2 user_id Varchar(50) No 

3 screen_name Varchar(50) No 

4 teks Varchar(500) No 

5 created_at Date No 

6 preprocess Varchar(200) No 

7 keterangan Varchar(250) No 
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No. Name Type and lenght Primary key 

8 kelas  Char(4) No 

9 hastag Int(11) No 

10 url Int(11) No 

11 retweet Int(11) No 

12 mention Int(11) No 

13 percakapan Int(11) No 

14 kata Int(11) No 

15 tweet_asli Int(11) No 

 

 

 



 

 

 

BAB VI  

PENUTUP  

 

6.1 Kesimpulan 

Hasil dari analisa dan implementasi penelitian tingkat akurasi metode 

SVM dan KNN pada klasifikasi sifat kepribadian big five dapat diambil 

kesimpulan bahwa: 

1. Metode Support Vector Machine (SVM) dan K-Nearest Neighbor (KNN)  

telah dapat diterapkan untuk klasifikasi sifat kepribadian Big Five 

berdasarkan pengujian Whitebox. 

2. Bedasarkan pengujian Confusion Matrix yang dilakukan, metode SVM 

menghasilkan akurasi tertinggi sebesar 92,667% dengan nilai parameter 

(C=1, γ =1) dan nilai threshold 0  pada pembagian data 70:30. Metode 

kNN menghasilkan akurasi tertinggi sebesar 80% dengan nilai k=17 dan 

nilai threshold 2  pada pembagian data 80:20.  

6.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan dari peneliti untuk penelitian selanjutnya yang 

terkait penelitian klasifikasi sifat kepribadian adalah: 

1. Data yang diolah menggunakan fitur yang lebih kompleks dan lengkap 

seperti emoticon, emoji, foto, video dan suara. 

2. Penelitian dengan menggunakan kasus kepribadian yang berbeda, 

misalnya kepribadian ganda. 
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LAMPIRAN A 

SCREEN_NAME, TEKS, PREPROCESSING DAN KELAS 

 

Lampiran A menampilkan tabel berisikan dataset Twitter yang digunakan pada penelitian klasifikasi sifat kepribadian yaitu 

terdiri dari field screen_name (username), teks (data tweet) , hasil  preprocessing dan label kelas manual. 

No. Screen_Name Teks Preprocess Kelas 

1 Jaakkaaa 
memang benar kata orang, bila kita benar-benar mencintai seseorang, kita 

akan menghormati orang tersebut..!! 

memang benar kata orang bila kita benar benar cinta seseorang 

kita akan hormat orang sebut 
1 

2 Jaakkaaa hidup ini indah selagi kita masih bisa menikmatinya broo :D hidup ini indah lagi kita masih bisa nikmat bro di 1 

3 Jaakkaaa yg saya sesalkan, mengapa 'DIA' kembali hadir ?? yang saya sal apa dia kembali hadir 1 

4 Jaakkaaa pasti ada 'sesuatu' yang bikin saya kyak gini ! pasti ada suatu yang bikin saya kyak begini 1 

5 Jaakkaaa cinta itu sederhana, cuma manusia aja yg bikin ribet :D cinta itu sederhana cuma manusia saja yang bikin susah di 1 

6 Jaakkaaa bah, tengah malam gini kebakaran dmana juga ? :/ bah tengah malam begini bakar dmana juga 1 

7 CNanadya_ 
kasian android, tinggal menghitung hari ditinggalin BBM 

#IMRiauBerbagi 

kasi android tingal hitung hari ditingalin bm hashtag 
1 

8 CNanadya_ 
udah lewat midnight, tanggung stay up all night aja deh ya hajar sampe 

pagi :)) #IMRiauBerbagi 

udah lewat midnight tangung stay up al night saja deh ya hajar 

sampai pagi hashtag 
1 

9 CNanadya_ 
@nurvinarahman #IMRiauBerbagi belum ngantuk pipiiinn. pipin yg 

tidur, cewek nggak baik begadang 

sebut hashtag belum ngantuk pipin pipin yang tidur cewek tidak 

baik begadang 
1 

10 CNanadya_ 
mumpung lagi sepi hayuk PENUHIN TL DENGAN #IMRiauBerbagi 

hahahaha #ketawanista 

mumpung lagi sepi hayuk penuhin tl dengan hashtag hahahaha 

hashtag 
1 

11 CNanadya_ 
@dekrisdp yasudah ikhlaskan sajaaaah #IMRiauBerbagi kalau yg lain? 

jalan? uang receh? 

sebut yasudah ikhlas sajah hashtag kalau yang lain jalan uang 

receh 
1 

12 CNanadya_ @dekrisdp aku masuk juga besokk, jam 8 praktikum :)) #IMRiauBerbagi sebut aku masuk juga besok jam praktikum hashtag 1 

13 CNanadya_ 
perasaan dr td niat baca fic Naive tapi nggak jadi jadi Ë˜Â°Ë˜ 

#IMRiauBerbagi 

as dr td niat baca fic naive tapi tidak jadi jadi hashtag 
1 

14 CNanadya_ 
@dekrisdp ada yg bikin aku kepo aku bilang tadi kan :p heh apa 

maksudnya bilang kayak gitu Ë˜Â°Ë˜ #IMRiauBerbagi 

sebut ada yang bikin aku kepo aku bilang tadi kan p heh apa 

maksud bilang seperti gitu hashtag 
1 

15 CNanadya_ 
semoga pagi ini nggak sakit kepala karna kurang tidur #doaSubuhIni 

#IMRiauBerbagi 

moga pagi ini tidak sakit kepala karna kurang tidur hashtag 

hashtag 
1 

16 CNanadya_ bentar lagi subuh masuk nah, ngantuk mulai menyerang. Setan pergi bentar lagi subuh masuk nah ngantuk mulai serang setan pergi 1 
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huusss #IMRiauBerbagi hus hashtag 

17 CNanadya_ 
"@tahajud: Jika jodohmu blm datang... Pastikan alamatmu bukan alamat 

palsu ^_^ #IMRiauBerbagi" 

sebut jika jodoh belum datang pasti alamat bukan alamat palsu 

hashtag 
1 

18 CNanadya_ 
bang @berryhardisakha jadikan nadya pemenang mutlak ya bg #ngarep 

#IMRiauBerbagi 

bang sebut jadi nadya menang mutlak ya bg hashtag hashtag 
1 

19 CNanadya_ katanya pulang kok belum keluar jg? #IMRiauBerbagi kata pulang kok belum keluar jg hashtag 1 

20 CNanadya_ 
@auliqua kalau bisa keluar mah nadya pasti jempuut, masalahnya ga bisa 

keluar sebelum acara #ImRiauBerbagi selesaii 

sebut kalau bisa keluar mah nadya pasti jemput masalah tidak 

bisa keluar belum acara hashtag selesai 
1 

21 CNanadya_ 
@auliqua ajak siapa kek, ajak fukunda atau bowo atau siapa gituuu 

#imRiauBerbagi 

sebut ajak siapa seperti ajak fukunda atau bowo atau siapa gitu 

hashtag 
1 

22 CNanadya_ Dunia takkan kembali normal #ImRiauBerbagi dunia tak kembali normal hashtag 1 

23 CNanadya_ 
@auliqua dimana beh? nadya duduk di karpet, pake jilbab coklatt. 

#IMRiauBerbagi 

sebut mana beh nadya duduk di karpet pakai jilbab coklat hashtag 
1 

24 CNanadya_ 
Meskipun udah gempor nge tweet , harus tetap semangaaaaaat 

#IMRiauBerbagi (*Â¯ï¸¶Â¯*) 

meski udah gempor nge twet harus tetap semangat hashtag 
1 

25 CNanadya_ 
@auliqua langsung aja ke lantai dua behh, nadya lg duduk di bawah nih 

pake jilbab coklat #imRiauBerbagi 

sebut langsung saja ke lantai dua beh nadya lg duduk di bawah 

nih pakai jilbab coklat hashtag 
1 

26 CNanadya_ Mau berdiri bentar boleh nggak bang? #imRiauBerbagi mau diri bentar boleh tidak bang hashtag 1 

27 CNanadya_ 
Di internet itu yg penting etika. Di real life etika juga penting kok bang 

#imRiauBerbagi 

di internet itu yang penting etika di nyata life etika juga penting 

kok bang hashtag 
1 

28 CNanadya_ 
@auliqua iya itu makanyaaa mudah2an bentar lg selesai dehh. Mau pergi 

duluan segan sama senior.. pembicaranya senior nadya beh 

sebut iya itu makanya mudah bentar lg selesai deh mau pergi 

duluan segan sama senior bicara senior nadya beh 
1 

29 CNanadya_ 
Uhmm #imRiauBerbagi sharingnya lumayan seru yahh, abang2 sama 

kakaknya ramah 

uhm hashtag sharingnya lumayan seru yah abang sama kakak 

ramah 
1 

30 CNanadya_ 
Dari tadi liat buku why why why pas di depan mata, itu buku apaan ya? 

#imRiauBerbagi #kepo 

dari tadi lihat buku why why why pas di depan mata itu buku 

apan ya hashtag hashtag 
1 

31 CNanadya_ 
Tips kultwit kalau kepanjangan dibagi aja jadi beberapa bagian. Simple 

#imRiauBerbagi 

tips kultwit kalau panjang bagi saja jadi beberapa bagi simple 

hashtag 
1 

32 CNanadya_ 
Lama lama di gramedia bisa bikin gila ya Allah, buku2nya menggodaaaa 

#imRiauBerbagi 

lama lama di gramedia bisa bikin gila ya alah buku koda hashtag 
1 

33 CNanadya_ @auliqua naduya jam 7 harus udah ke panam lagi , ada wawancara:( sebut naduya jam harus udah ke panam lagi ada wawancara 1 

34 CNanadya_ 

@RiantoAnggara @anisagusman @yolanggun @nurvinarahman 

@azzamchelsea pesan dr henny jgn puasa besokk, dia bawa oleh2 

banyaaaaak dr rengatâ˜º 

sebut sebut sebut sebut sebut pesan dr heny jangan puasa besok 

dia bawa oleh banyak dr rengat 1 

35 CNanadya_ 
@dekrisdp hahaha tu ngarang tu, yg betul kemaren tuh burung2 pun 

berdiri wkwkwkwkw sumpah lah ngeres kali 

sebut hahaha tu ngarang tu yang betul kemaren tuh burung pun 

diri wkwkwkwkw sumpah lah ngeres kali 
1 

36 CNanadya_ 
@dekrisdp hahaha kalau untuk urusan itu tu aku jgn disepelekan 

wekekeke 

sebut hahaha kalau untuk urus itu tu aku jangan sepele wekekeke 
1 
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37 CNanadya_ 
@dekrisdp mana ada aku ngaku, belum aku ngaku udah ko tuduh 

duluann gk jadilah aku ngaku hahah 

sebut mana ada aku ngaku belum aku ngaku udah ko tuduh 

duluan tidak jadi aku ngaku hahah 
1 

38 CNanadya_ 
@dekrisdp hahaha pede kali bukan buat ko sumbumm . Eh siapa siapa 

pacar koo?????? 

sebut hahaha de kali bukan buat ko sumbum eh siapa siapa pacar 

ko 
1 

39 CNanadya_ 
@Rorianjassaputr hahaha justru ini karna malas bang buat tugas pas 

kepepet 

sebut hahaha justru ini karna malas bang buat tugas pas pepet 
1 

40 CNanadya_ 
@Rorianjassaputr golak yoo. Abang aja begadang pandai bilang orang 

aja. Udah tadi 

sebut golak yo abang saja begadang pandai bilang orang saja 

udah tadi 
1 

41 CNanadya_ 
@Raisyahmdh belajar yg rajin buat ujian besok yaaaa. Jgn lupa doa, 

ulang2 materinya. Ganbatte (Ë˜-Ë˜)à¸‡ 

sebut ajar yang rajin buat uji besok ya jangan lupa doa ulang 

materi ganbate 
1 

42 CNanadya_ Mau tidur tapi masiiih aja ada yg ganggu &gt;â–‚&lt; mau tidur tapi masih saja ada yang gangu gt lt 1 

43 CNanadya_ 
@Rorianjassaputr ini ada yg kesepian minta ditemenin lewat chat 

â•®(â•¯3â•°)â• 

sebut ini ada yang sepi minta ditemenin lewat chat 
1 

44 CNanadya_ 
@Rorianjassaputr emang asli pakistan yaaa. Udah ah mau bobok tantik 

duluk. Daaaahh 

sebut emang asli pakistan ya udah ah mau bobok tantik duluk dah 
1 

45 CNanadya_ Pagi pagi ke kampus cuma nganter tugas doang idihh males beud pagi pagi ke kampus cuma nganter tugas doang idih males beud 1 

46 CNanadya_ 
@raisyahmdh yaudah gpp besok masih ada kesempatan kokk. Baru 

semster 1 aja raisya udh rank 5 brarti bsok2nya bsa 3 bsar. (*Â¯ï¸¶Â¯*) 

sebut yaudah gp besok masih ada sempat kok baru semster saja 

raisya sudah rank brarti bsoknya bsa bsar 
1 

47 CNanadya_ 
@29_pipit yeee bukan kali ini aja kali kamu labil. Kamu emg MASIH 

labil dan akan selalu labil hahahah 

sebut ye bukan kali ini saja kali kamu labil kamu emg masih labil 

dan akan selalu labil hahahah 
1 

48 CNanadya_ 
Hari ini lucky sekali niat mau bolos eh ternyata dosennya pada nggak 

masuk yuhhuuuu 

hari ini lucky kal niat mau bolos eh nyata dosenya pada tidak 

masuk yuhu 
1 

49 CNanadya_ @29_pipit emang baik dr dulu kaleeee, baru tau? sebut emang baik dr dulu kale baru tahu 1 

50 CNanadya_ @29_pipit nggak ilusi kok mi. Baiknya cuma kalau ada maunya aja :)) sebut tidak ilusi kok mi baik cuma kalau ada mau saja 1 

51 CNanadya_ 
Mudah2an nanti pagi nggak ada halangan buat pulang ke taluk. Oke 

waktunya bobo tantik. Oyasumiii 

mudah nanti pagi tidak ada halang buat pulang ke taluk oke 

waktu bobo tantik oyasumi 
1 

52 CNanadya_ 
baru patah hati aja udah pengen mati, kamu pikir kalau kamu mati 

urusannya selesai gitu? In your dream! *kejam mode on* 

baru patah hati saja udah ingin mati kamu pikir kalau kamu mati 

urusanya selesai gitu in your dream kejam mode on 
1 

53 CNanadya_ 

mati itu ntar dijemput malaikat izrail mbak bukan kakak mbak =A= plis 

deh jgn mau mati cuma krna putus cinta.bnyakin amal dlu bru mati 

mati itu ntar jemput malaikat izrail mbak bukan kakak mbak a 

plis deh jangan mau mati cuma krna putus cinta bnyakin amal dlu 

bru mati 

1 

54 CNanadya_ 
@pratiwihenny12 iya iya aman tapi jangan bilang yg lain aku cuma bawa 

utk henny aja nyoo 

sebut iya iya aman tapi jangan bilang yang lain aku cuma bawa 

utk heny saja nyo 
1 

55 CNanadya_ 
@pratiwihenny12 bukan asli taluk yg pasti. Kalau asli taluk nggak akan 

tahan seminggu hehe 

sebut bukan asli taluk yang pasti kalau asli taluk tidak akan tahan 

semingu hehe 
1 

56 CNanadya_ egois memang sudah bawaan TT3TT egois memang sudah bawan t 1 

57 Jaakkaaa 
@alysadriana yaelahh, baru juga juga 2 hari di pyk udh mintak olehÂ². 

libur nya blum ada info pasti sampai kapan nya lagi cha :D 

sebut yaelah baru juga juga hari di pyk sudah mintak oleh libur 

nya blum ada info pasti sampai kapan nya lagi cha di 
1 
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58 CNanadya_ 
@raisyahmdh hahah enak ya manggil anak buah. iyalah bos. salam untuk 

ehem 

sebut hahah enak ya mangil anak buah iya bos salam untuk ehem 
1 

59 CNanadya_ 

Ya iyalah, jaman gni blm punya anak apa kata dunia :)) "@Iqbal_filbert: 

Haha, udah punya anak, wkwk RT @CNanadya_: Iqbal_filbert 

@HAKIMVirg 

ya iya jam gni belum punya anak apa kata dunia sebut haha udah 

punya anak wkwk rt sebut iqbal filbert sebut 1 

60 CNanadya_ @HAKIMVirg @Iqbal_filbert yg baru bangun usah ikutan :p sebut sebut yang baru bangun usah ikut p 1 

61 CNanadya_ @raisyahmdh jahat kali raisya ni sekarang sejak dimensyen afgan u.u sebut jahat kali raisya ni sekarang sejak dimensyen afgan u u 1 

62 CNanadya_ 
@raisyahmdh eh salah emg udah jahat dari dulu raisya tuh xP stalker apa 

jelas2 raisya yg cerita :p 

sebut eh salah emg udah jahat dari dulu raisya tuh xp stalker apa 

jelas raisya yang cerita p 
1 

63 Jaakkaaa 

padahal inyo tu :p :D @egaarosalia Sok" gaya bg . "@Jaakkaaa: 

@egaarosalia eitss, ndk ado katoÂ² monggok dalam kamus babang do 

yoo :p :D" 

padahal inyo tu p di sebut sok gaya bg sebut sebut eits ndk ado 

kato mongok dalam kamus babang do yo p di 1 

64 Jaakkaaa antara ada dan tiada :D @yolanRy antara antara ada dan tiada di sebut antara 1 

65 Jaakkaaa apa yg bisa jadi ? :D @Jaakkaaa bisa jadi bisa jadi apa yang bisa jadi di sebut bisa jadi bisa jadi 1 

66 Jaakkaaa 
yaudah, yg disana tidur lah lagi, besok ngampus, PB pulak lagi tu :D 

@yolanRy yaah. mendekati target dong =)) 

yaudah yang sana tidur lah lagi besok ngampus pb pulak lagi tu 

di sebut yah dekat target dong 
1 

67 Jaakkaaa 
ehh, libur tu. orang sangka lagi di pekan skrg :D @yolanRy cemeeh nya -

. kita org msih lbur"@Jaakkaaa: yaudah, yg disana tidur lah lagi, bes 

eh libur tu orang sangka lagi di pekan skrg di sebut cemeh nya 

kita orang msih lbur sebut yaudah yang sana tidur lah lagi bes 
1 

68 Jaakkaaa 

mentangÂ² cinta nya lagi dsana ma :p :D @yolanRy ga bgtu cinta kali 

sama pkan jd ngapain blik cpt2 =D"@Jaakkaaa: ehh, libur tu. orang 

sangka 

mentang cinta nya lagi dsana ma p di sebut tidak bgtu cinta kali 

sama p jadi ngapain blik cepat di sebut eh libur tu orang sangka 1 

69 Jaakkaaa 
hahahaa, kn gk ada yg tau, cuman rahasia kita aja :D :D @yolanRy kaga 

usah diperjelas bang ;)) kita kan malu :$:$"@Jaakkaaa: mentangÂ² cinta 

hahaha kn tidak ada yang tahu cuman rahasia kita saja di di sebut 

kaga usah jelas bang kita kan malu sebut mentang cinta 
1 

70 Jaakkaaa 
haaa, tu diaa, pinterrrr :D @yolanRy rahasia publik baru bener -. 

=D"@Jaakkaaa: hahahaa, kn gk ada yg tau, cuman rahasia kita aja :D :D 

ha tu dia pinter di sebut rahasia publik baru benar di sebut hahaha 

kn tidak ada yang tahu cuman rahasia kita saja di di 
1 

71 Jaakkaaa 
hahaa, nyerah juga dia, okelahh, nite too ;) @yolanRy ga ah, capek. mau 

tidur aja :)) selamat malam"@Jaakkaaa: hahaa, lengkap lah yaa. yauda 

haha nyerah juga dia oke nite to sebut tidak ah capek mau tidur 

saja selamat malam sebut haha lengkap lah ya yauda 
1 

72 Jaakkaaa 
lah, udh 2014 aa, galau juga baru ? :v :D @sherlyprissilSP Lelah ? Jujur 

iya,tapi setiap aku pengen pergi hati terus meminta agar berjuang l 

lah sudah a galau juga baru v di sebut lelah jujur iya tapi tiap aku 

ingin pergi hati terus minta agar juang l 
1 

73 Jaakkaaa 
jarang nongol gmana nih ? kakak yg gk update brarti tu :p :D 

@sherlyprissilSP Jarang nongol pun , kak aj tiap hari main :p 

jarang nongol gmana nih kakak yang tidak update brarti tu p di 

sebut jarang nongol pun kak saja tiap hari main p 
1 

74 Jaakkaaa 

ahahahaaa, muuphmuuphmuuph kak, abis nya tadi malam tu tumbenÂ² 

aja dia nongol di TL orang :D @sherlyprissilSP Iya lh onlen mentionnya 

ke org 

ahahaha muphmuphmuph kak abis nya tadi malam tu tumben 

saja dia nongol di tl orang di sebut iya lh onlen mentionya ke 

orang 

1 

75 Jaakkaaa 

hahaa,, ada pulak kayak gitu :v @sherlyprissilSP Tiada maap 

bagimu"@Jaakkaaa: ahahahaaa, muuphmuuphmuuph kak, abis nya tadi 

malam tu tumbenÂ² 

haha ada pulak seperti gitu v sebut tiada map bagi sebut ahahaha 

muphmuphmuph kak abis nya tadi malam tu tumben 1 

76 CNanadya_ 
@raisyahmdh sakit apa kamu diak sayang?? Lah kata raisa kan minggu 

bukan selasa. Yaudah iya mau diganti hari apa? Kakak free terus kok 

sebut sakit apa kamu diak sayang lah kata raisa kan mingu bukan 

selasa yaudah iya mau ganti hari apa kakak fre terus kok 
1 
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77 CNanadya_ 
@raisyahmdh pandai pulak sakit hati ya. Yowes get well soon sya. Bed 

rest ajalah. Jangan twitteran aja kalau lg sakit.:P 

sebut pandai pulak sakit hati ya yowes get wel son saya bed rest 

aja jangan twiteran saja kalau lg sakit p 
1 

78 CNanadya_ 
@raisyahmdh hahaha dasar anak satu ini.yowes cpt sembuh. Minum obat 

jgn lupa 

sebut hahaha dasar anak satu ini yowes cepat sembuh minum 

obat jangan lupa 
1 

79 Jaakkaaa 

wwwaaaww, jangan jangan :D :D "@putrikhairo J (Jodohku) :D 

@MentionSimi: #SimiKepo pengen banget bisa jadian sama siapa 

(initial) ?" 

waw jangan jangan di di sebut j jodoh di sebut hashtag ingin 

banget bisa jadi sama siapa initial 1 

80 CNanadya_ 
Jleb amat "@TheKakek Handphone sih banyak, tinggal yang 

ngehubungin aja yang ngga ada... " 

jleb banget sebut handphone sih banyak tingal yang ngehubungin 

saja yang nga ada 
1 

81 CNanadya_ @raisyahmdh jadi nggak masuk malam ini? Yowes cpt sembuh sya.. sebut jadi tidak masuk malam ini yowes cepat sembuh saya 1 

82 Jaakkaaa 
cieeee, yg udh kost sweet kost :D :D "@alysadriana Masalah itu pasti 

ada, tergantung diri sendiri membawa semuanya ke arah yg mana dan" 

cie yang sudah kost swet kost di di sebut masalah itu pasti ada 

gantung diri sendiri bawa mua ke arah yang mana dan 
1 

83 Jaakkaaa 
lah kali aa laii :D "@putrikhairo Pas ! Bungkus jack haha "@Jaakkaaa: 

hahahaa, jan di tanyo, ndk ado gai yg ka berang do :D" 

lah kali a lai di sebut pas bungkus jack haha sebut hahaha j di 

tanyo ndk ado gai yang kak berang do di 
1 

84 Jaakkaaa 
jadi pulang ang pal ? "@RamaMKZ48 Tft bantal guling, malem minggu 

besok jalan lagi yaa~" 

jadi pulang ang pal sebut tft bantal guling malem mingu besok 

jalan lagi ya 
1 

85 Jaakkaaa 
hahaa, ndk galau do yangg, biaso se nyoo :D "@fawziayulandra Tumben 

galaau yang :D @Jaakkaaa: bertahan karena sadar akan keadaan !" 

haha ndk galau do yang biaso se nyo di sebut tumben galau yang 

di sebut tahan karena sadar akan adan 
1 

86 Jaakkaaa 
yaa begitulah kiraÂ² :D ahahaaa, kembali teman :) "@AuliaDea temen 

@aqshavalen juga dong? Salam kenal yaa hehe :)" 

ya begitu kira di ahaha kembali teman sebut temen sebut juga 

dong salam kenal ya hehe 
1 

87 Jaakkaaa 
keduanya, cuman lebih parahan BANCI. ahahaa :D "@riaubagus Kamu 

Lebih Takut Lihat Banci atau Hantu? Yang jawab dapat hadiah. :)" 

dua cuman lebih parah banci ahaha di sebut kamu lebih takut 

lihat banci atau hantu yang jawab dapat hadiah 
1 

88 CNanadya_ 
@dekrisdp Hahahahaha itu bukan aku yg dorong sumbuu. Aku dilema 

waktu tu mau ketawa tapi kasian wkwkwk 

sebut hahahahaha itu bukan aku yang dorong sumbu aku dilema 

waktu tu mau tawa tapi kasi wkwkwk 
1 

89 CNanadya_ 
@dekrisdp hahahahaha cuma teh es aja pun bisa jatoh takdir tu sumbu 

biar maam ketawa:v 

sebut hahahahaha cuma teh es saja pun bisa jatoh takdir tu sumbu 

biar mam tawa v 
1 

90 Jaakkaaa jadi orang baik itu menyenangkan, tapi susah di jalanin -_-' jadi orang baik itu senang tapi susah di jalanin 1 

91 Jaakkaaa semoga status 'BERBAHAYA' di perpanjang :D moga status bahaya di panjang di 1 

92 Jaakkaaa 
smoga aja status berbahaya nya di perpanjang :D "@yolanRy asap asap 

asap. ntah kapan hilangnya -," 

smoga saja status bahaya nya di panjang di sebut asap asap asap 

ntah kapan hilang 
1 

93 Jaakkaaa 
hahaaa, kan bisa pulangg :D :D "@ddeqlintang Ondeh yobonalah doa lai 

yoo @Jaakkaaa: semoga status 'BERBAHAYA' di perpanjang :D" 

haha kan bisa pulang di di sebut ondeh yobonalah doa lai yo 

sebut moga status bahaya di panjang di 
1 

94 Jaakkaaa 
hahaa, bia ajo lah lai, lagian awak tadi kan lah mintak perpanjangan tu 

nyo :D "@ifa_ifazahra ndg nio ngakui giko lah jadinyoo XD" 

haha bia ajo lah lai lagi awak tadi kan lah mintak panjang tu nyo 

di sebut ndg nio ngakui giko lah jadinyo xd 
1 

95 Jaakkaaa 

hahaa, buktinya ada, mau di capture ? :D "@egaarosalia Ooo , abg 

sotooyy :p @Jaakkaaa: bukannya gaje, liat aja TL ega, tweet sendiri, 

ment 

haha bukti ada mau di capture di sebut o abg sotoy p sebut buka 

gaje lihat saja tl ega twet sendiri ment 1 

96 Jaakkaaa 
hahaa, ndk ado main anggap2 kini do :D "@IntanCornela hahah, anggap 

se iyo bg :D RT @Jaakkaaa: hahaa, yobana tu ? :D" 

haha ndk ado main angap kini do di sebut hahah angap se iyo bg 

di rt sebut haha yobana tu di 
1 
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97 Jaakkaaa 
jaleh na ota kawan sdg di manchester tu aa, masak iyo ndk tau :/ 

"@petakers17 jleh na ota ang yuang, d ma ad bkso d manchester dank" 

jaleh na ota kawan sdg di manchester tu a masak iyo ndk tahu 

sebut jleh na ota ang yuang di ma ad bkso di manchester dank 
1 

98 Jaakkaaa lumayan beberapa hari buat perbaikan gizi ! lumayan beberapa hari buat baik gizi 1 

99 Jaakkaaa 
yoo katiko di rumah ko lo nyo bisa, bisuak lah tibo di pku payah :D 

"@mukhlizaharkah Prbaikan gizi tu setiap hri kak, ndg beberapa hari se d 

yo katiko di rumah ko lo nyo bisa bisuak lah tibo di p payah di 

sebut prbaikan gizi tu tiap hri kak ndg beberapa hari se di 
1 

100 CNanadya_ 

@Theja_maidesR gk usah pake tools buat nambah follower gtu.Biasanya 

kalau pake,follower nambah following jg nmbh. ngapain nmbh kalau gk 

knl 

sebut tidak usah pakai tols buat nambah folower gtu biasa kalau 

pakai folower nambah folowing jg nmbh ngapain nmbh kalau 

tidak knl 

1 

101 Jaakkaaa 
bberapa hari nyo, sabar :D "@alysadriana Tapi sepi jd nya jek wkwkwk 

@Jaakkaaa: hahaa, skaliÂ² nyo :D @alysadriana Gak jek, ditinggal sndiri 

berapa hari nyo sabar di sebut tapi sepi jadi nya jek wkwkwk 

sebut haha skali nyo di sebut tidak jek ditingal sndiri 
1 

102 Jaakkaaa 

halahh, di batam banyak nyo mang :D "@petakers17 nde dn ma arokan 

HP lo ny mang @Jaakkaaa: siiip, dn tunggu samsung S4 untuak dn lah 

:D" 

ha di batam banyak nyo mang di sebut nde dn ma arokan hp lo 

nya mang sebut sip dn tungu samsung s untuak dn lah di 1 

103 Jaakkaaa 
yoo sukses lah kawan lu, lai ka den tungguan nyo :D "@petakers17 y 

bnyak e,ptih e mang @Jaakkaaa: halahh, di batam banyak nyo mang :D" 

yo sukses lah kawan kamu lai kak den tunguan nyo di sebut y 

bnyak e ptih e mang sebut ha di batam banyak nyo mang di 
1 

104 Jaakkaaa 
bisa di atur nyo geng :D "@petakers17 ntah lah mang,bru tbo jo d sko,lah 

bnyak mintak kwan",krjo sech alun pasti lai @Jaakkaaa: yoo sukses 

bisa di atur nyo geng di sebut ntah lah mang bru tbo jo di sko lah 

bnyak mintak kwan krjo sech alun pasti lai sebut yo sukses 
1 

105 Jaakkaaa 
@Martadha_H @ddeqlintang sebagai teman yang baik ndk aa di tolong 

tu do mon :D 

sebut sebut bagai teman yang baik ndk a di tolong tu do mon di 
1 

106 Jaakkaaa 
@ddeqlintang @Martadha_H hahaaa, semoga dgn kehadiran kami di sini 

bisa menghibur :D 

sebut sebut haha moga dengan hadir kami di sini bisa hibur di 
1 

107 Jaakkaaa 

skaliÂ² nyo tak apa lah :D emg lgi dmana ? "@alysadriana Jek kami 

kurang 1 anggota ni wkwkw @Jaakkaaa: skaliÂ² pulang pakai voorijder 

tak apa 

skali nyo tak apa lah di emg lgi dmana sebut jek kami kurang 

angota ni wkwkw sebut skali pulang pakai vorijder tak apa 1 

108 Jaakkaaa 
mari kita buktikan dengan bekicot minggu depan pemirsahh :D 

"@alysadriana @Jaakkaaa bzzzz mane ade e teriak2 jek=D" 

mari kita bukti dengan bekicot mingu depan pemirsah di sebut 

sebut bz mane ade e teriak jek di 
1 

109 Jaakkaaa 

okeee, mintak ulat debi. bisa di atur :D "@alysadriana Bekicot msih 

mending dri pda cacing jek wkwkw RT Jaakkaaa: mari kita buktikan 

dengan 

oke mintak ulat debi bisa di atur di sebut bekicot msih mending 

dari pada cacing jek wkwkw rt jaka mari kita bukti dengan 1 

110 Jaakkaaa 
okeeee, liat aja besok :D "@alysadriana Mna debi kasih, dia baik jek 

hahha @Jaakkaaa: okeee, mintak ulat debi. bisa di atur :D" 

oke lihat saja besok di sebut mna debi kasih dia baik jek haha 

sebut oke mintak ulat debi bisa di atur di 
1 

111 Jaakkaaa 

ahhahahaaa :D "@alysadriana Oke :D @Jaakkaaa: okeeee, liat aja besok 

:D @alysadriana Mna debi kasih, dia baik jek hahha @Jaakkaaa: okeee, 

m 

ahahaha di sebut oke di sebut oke lihat saja besok di sebut mna 

debi kasih dia baik jek haha sebut oke m 1 

112 Jaakkaaa lok lai ni :D "@ai_devia ada waktu untuk menangis n tuk bahagia" lok lai ni di sebut ada waktu untuk tangis n tuk bahagia 1 

113 Jaakkaaa 
Allahualam nya sesuatu :D "@sherlyprissilSP Org respect belum tentu 

orang itu beneran dari hatinya , entah hanya pelampiasan karna sesuatu h 

alahualam nya suatu di sebut orang respect belum tentu orang itu 

beneran dari hati entah hanya lampias karna suatu h 
1 

114 Jaakkaaa 
soalnya tumbenÂ²an ada Allahualam di blkg nya :D "@sherlyprissilSP 

Ahahaha , sesuatu ba'a ko jek :p @Jaakkaaa: Allahualam nya sesuatu :D" 

soal tumben an ada alahualam di blkg nya di sebut ahahaha suatu 

ba a ko jek p sebut alahualam nya suatu di 
1 
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115 Jaakkaaa 

hahaa, masih sempat2 nya yaa :D "Kata nanda ini namanya live dunia 

lain -___- cc: @fawziayulandra @sherlyprissilSP @Jaakkaaa @yolanRy 

dkk" 

haha masih sempat nya ya di kata nanda ini nama live dunia lain 

c sebut sebut sebut sebut dk 1 

116 Jaakkaaa 
percuma punya tuhan, sehaaaaa =D "@ddeqlintang Mau ngadu sama 

siapa?" 

cuma punya tuhan ha di sebut mau ngadu sama siapa 
1 

117 Jaakkaaa perbaikan gizi untuk beberapa hari !! baik gizi untuk beberapa hari 1 

118 Jaakkaaa 
blum tau ris, ehh, udh ada yg UTS yaa ? :v "@maulanaridwan79 

@Jaakkaaa kapan kau masuk lagi jak?" 

blum tahu ris eh sudah ada yang uts ya v sebut sebut kapan kau 

masuk lagi jak 
1 

119 Jaakkaaa udh niat gk begadang lagi, tapi cobaan masih berat :v sudah niat tidak begadang lagi tapi coban masih berat v 1 

120 Jaakkaaa 

hahaa, menghilang sabanta dari peredaran patang ko ni, kini 

alhamdullillah alah muncul baliak :D "@ai_devia @Jaakkaaa amnn, 

kama se sank,, 

haha hilang sabanta dari edar patang ko ni kini alhamdulilah alah 

muncul baliak di sebut sebut amn kama se sank 1 

121 Jaakkaaa 

hahaa. tak sombong lahh. insyaallah minggu besok ke pekan :D 

"@alysadriana Iyeeee ke?wkwk tapi jek sombonglah RT @Jaakkaaa: 

awak :D 

haha tak sombong lah insyalah mingu besok ke pekan di sebut 

iye ke wkwk tapi jek sombong rt sebut awak di 1 

122 Jaakkaaa 
bukan seminggu lagi, insyaallah klo gk minggu gk senin. olehh, beli di 

pekan aja lah yaa ;) "@alysadriana Seminggu lg? Oleh2 jek:D 

bukan semingu lagi insyalah kalau tidak mingu tidak senin oleh 

beli di pekan saja lah ya sebut semingu lg oleh jek di 
1 

123 Jaakkaaa 
hahaha. derita :D "@alysadriana Cie cie jek e:D @Jaakkaaa: yahh 

maklum lah cha, klo di rumah nih uang jajan tak ade lahh :v 

hahaha derita di sebut cie cie jek e di sebut yah maklum lah cha 

kalau di rumah nih uang jajan tak ade lah v 
1 

124 Jaakkaaa 
halahh, icha blum apaÂ² udh salah paham -_-' "@alysadriana Oke gitu e 

jek, tk kawan nanti ( Ë˜Ë˜Ì¯) @Jaakkaaa: hahaha. derita :D 

ha icha blum apa sudah salah paham sebut oke gitu e jek tk 

kawan nanti sebut hahaha derita di 
1 

125 Jaakkaaa 

biar terasa hidup nya lah. hahahha :D "@alysadriana Hidup tu harus ad 

slah paham jek *eh wkwkw @Jaakkaaa: halahh, icha blum apaÂ² udh 

salah p 

biar asa hidup nya lah hahaha di sebut hidup tu harus ad slah 

paham jek eh wkwkw sebut ha icha blum apa sudah salah p 1 

126 Jaakkaaa 
hahaa. ekor nya gk tinggal yaa -_-' "@alysadriana Hidup lah ekor =)) 

@Jaakkaaa: biar terasa hidup nya lah. hahahha :D @alysadriana Hidup tu 

haha ekor nya tidak tingal ya sebut hidup lah ekor sebut biar asa 

hidup nya lah hahaha di sebut hidup tu 
1 

127 CNanadya_ Saking (sok) sibuknya sampe lupa punya twitter xD saking sok sibuk sampai lupa punya twiter xd 1 

128 Jaakkaaa 

aku ngampus besok kak. ngejar materi -_-' "@sherlyprissilSP Sungai 

hijau besok yok woii cc : @AdhyRecansive @Jaakkaaa @AnesyaGebye 

@fa 

aku ngampus besok kak kejar materi sebut sungai hijau besok 

yok woi c sebut sebut sebut sebut 1 

129 Jaakkaaa 
sorry cha baru bales. gk bisa kayak nya. nih lagi sakit -_-' "@alysadriana 

Ayolah jek ngebolang lg ;;) @Jaakkaaa: aku ngampus besok kak. 

sory cha baru bales tidak bisa seperti nya nih lagi sakit sebut ayo 

jek ngebolang lg sebut aku ngampus besok kak 
1 

130 Jaakkaaa 
haaaa, klo mau silahkan, klo gk ya tak apa :) "@alysadriana @Jaakkaaa 

Acieeh sakit rupanya. Perlu kami jenguk tk jek? mane tau sehat lngsung 

ha kalau mau silah kalau tidak ya tak apa sebut sebut acieh sakit 

rupa perlu kami jenguk tk jek mane tahu sehat lngsung 
1 

131 Jaakkaaa 

18 aa ko ? 18 bisuak :D "@Martadha_H Tak sabr kau ya pergi main ke 

kawa.. awak ni iya pula... tgl 18 udh di rmh kok. @Jaakkaaa: mon, kapan 

n 

a ko bisuak di sebut tak sabar kau ya pergi main ke kawa awak ni 

iya pula tgl sudah di rmh kok sebut mon kapan n 1 

132 Jaakkaaa 
handehh mang, capek lai kami alun juo lo lai do -_-' "@Martadha_H 

@Jaakkaaa tibo malm den tu mah... pesawat jam 3 den mang...." 

handeh mang capek lai kami alun juo lo lai do sebut sebut tibo 

malm den tu mah pesawat jam den mang 
1 
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133 Jaakkaaa 
baelahh, hahaha :D "@miftha_mn Aku sudah jenuh dg sikap seperti ini 

teman ! Aku sudah tidak peduli lagiii syalalala~" 

baelah hahaha di sebut aku sudah jenuh dg sikap seperti ini teman 

aku sudah tidak peduli lagi syalalala 
1 

134 Jaakkaaa 
apo ariak2 ? :v "@miftha_mn Hoii bg hahaa @Jaakkaaa: baelahh, hahaha 

:D @miftha_mn Aku sudah jenuh dg sikap seperti ini teman ! Aku sudah 

apo ariak v sebut hoi bg haha sebut baelah hahaha di sebut aku 

sudah jenuh dg sikap seperti ini teman aku sudah 
1 

135 Jaakkaaa 
pulang kampuang da yuak, hahaha "@kapuyuakkloting Malam minggu 

kemana kita?" 

pulang kampuang da yuak hahaha sebut malam mingu mana kita 
1 

136 Jaakkaaa 
pulang le pulang "@ddeqlintang Ga ada rumah seperti rumah yg kita 

punya; home sweet home" 

pulang le pulang sebut tidak ada rumah seperti rumah yang kita 

punya home swet home 
1 

137 CNanadya_ 
Lupa punya twitter beginilah hasilnya twitter penuh sama unfllwrs dan 

sejenisnya u,u 

lupa punya twiter begini hasil twiter penuh sama unflwrs dan 

jenis u u 
1 

138 CNanadya_ 
Kalau lg diem gini baru kerasa anehnya gk liat tampang2 perusuh di 

kelas, mana liburnya 2 bulan lg --ï¹•-- 

kalau lg diem begini baru rasa aneh tidak lihat tampang rusuh di 

kelas mana libur bulan lg 
1 

139 CNanadya_ 
@pratiwihenny12 nanti aku kasih tau henn tapi lewat twitter bsanya nyo 

x( 

sebut nanti aku kasih tahu hen tapi lewat twiter bsanya nyo x 
1 

140 CNanadya_ 
wah parah sukanya gelap2an :O "@RenggaHarsyaA Walaupun cuma 

ngobrol sebentar di kegelapan itu sangat ... http://t.co/9mNIUNBzO7 

wah parah suka gelap o sebut walaupun cuma ngobrol bentar di 

gelap itu sangat 
1 

141 CNanadya_ 
Ah acak iyaaa wkwkw. Aku tau nih orgnya "@RenggaHarsyaA 

@CNanadya_ haha tadi kan sempat mati lampu makanya gelap kwkwk" 

ah acak iya wkwkw aku tahu nih orang sebut sebut haha tadi kan 

sempat mati lampu makanya gelap kwkwk 
1 

142 CNanadya_ @RenggaHarsyaA tetap aja gk boleh rendah diri e sebut tetap saja tidak boleh rendah diri e 1 

143 Jaakkaaa 
siap tarawiah mungkin nyo mang -____- "@Martadha_H @Jaakkaaa klu 

alah tu baa.. ?? hahahah yo bko mlm anak tu ajak main BL." 

siap tarawiah mungkin nyo mang sebut sebut klu alah tu ba 

hahahah yo bko mlm anak tu ajak main bl 
1 

144 CNanadya_ 
Aduh mama sayangeeee ini beta punya jempol sakit sekali kena timpuk 

es batu T^T 

aduh mama sayange ini beta punya jempol sakit kal kena timpuk 

es batu t t 
1 

145 CNanadya_ 
@pratiwihenny12 jam 1 brgkat hen. Iya jalannya mulus kali jadi enak gas 

full hahah 

sebut jam brgkat hen iya jala mulus kali jadi enak gas ful hahah 
1 

146 CNanadya_ 
@rkafyandi iya kangen kitty marpaung gk ada beritanya lg:v eh td jadi 

ikut kongres? 

sebut iya kangen kity marpaung tidak ada berita lg v eh td jadi 

ikut kongres 
1 

147 CNanadya_ 
Eh ada yg baru nongol :3 "@HAKIMVirg @CNanadya_ @rkafyandi 

marpaung batuk batuk ni kalian omongin" 

eh ada yang baru nongol sebut sebut sebut marpaung batuk batuk 

ni kalian omongin 
1 

148 CNanadya_ @HAKIMVirg @rkafyandi bulu matanya atau kumisnya? :v sebut sebut bulu mata atau kumis v 1 

149 CNanadya_ 
Turunkan azab untuk Israel ya Allah ,singkirkan mereka dari bumi 

Palestina #prayforGaza #savePalestine 

turun azab untuk israel ya alah singkir mereka dari bumi 

palestina hashtag hashtag 
1 

150 Jaakkaaa 
jiahh, betah kali di pekan tu ma. trus sp kapan siap nya ? "@alysadriana 

@Jaakkaaa antara tgl 19 sama 22 lh pulangnya jek. Lamo lai :'')" 

jiah betah kali di pekan tu ma trus sp kapan siap nya sebut sebut 

antara tgl sama lh pulang jek lamo lai 
1 

151 Jaakkaaa 
hahaa, wess lahh. titip salam sama kak ee ;) "@alysadriana @Jaakkaaa 

betah apanya, udh suntuk kali ini. Sp dngar2 seminggu sbelum lbaran 

haha wes lah titip salam sama kak e sebut sebut betah apa sudah 

suntuk kali ini sp dngar semingu sbelum lbaran 
1 

152 Jaakkaaa 
kok iyo jam bara mang ? "@Martadha_H Dak ado do jack... bsk se lah 

pai survei @Jaakkaaa: aa padok malam ko nyo mon ? @Martadha_H" 

kok iyo jam bara mang sebut dak ado do jack bsk se lah pai 

survei sebut a padok malam ko nyo mon sebut 
1 
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153 Jaakkaaa dan pada akhirnya pun habis ~~~ dan pada akhir pun habis 1 

154 CNanadya_ 
@Nandanopi_ mau ajak galang dana utk palestina mau? Minta pin nanda 

biar gampang:3 

sebut mau ajak galang dana utk palestina mau minta pin nanda 

biar gampang 
1 

155 CNanadya_ 
Punya bos terlalu pengertian gini malah bikin ngelunjak ;;w;; sadis dikit 

jg rapopo kok bos biar gk ngaret ni kerjaan m(._.)m 

punya bos lalu erti begini malah bikin ngelunjak w sadis dikit jg 

rapopo kok bos biar tidak ngaret ni kerjan m m 
1 

156 CNanadya_ 

Tadinya udah semangat liat jeruk bali yg gedenya lebih dr kepala 

manusia. Tapi sayangnya ni jeruk satu PHP ;;w;; 

http://t.co/RbbyJDVeGU 

tadi udah semangat lihat jeruk bal yang gede lebih dr kepala 

manusia tapi sayang ni jeruk satu php w 1 

157 CNanadya_ @Rorianjas kalau gini biasanya ada yg gk beres nih sebut kalau begini biasa ada yang tidak beres nih 1 

158 CNanadya_ 
Semoga semua kekhawatiran yg ada saat ini tidak terjadi ke 

depannya;;___;; 

moga semua khawatir yang ada sat ini tidak jadi ke depa 
1 

159 Jaakkaaa 
Awas klo ndk jalan kaki ang pulang kampuang. Hahaha RT 

@petakers17: Laki itu mudik nya Jalan Kaki ... 

awas kalau ndk jalan kaki ang pulang kampuang hahaha rt sebut 

laki itu mudik nya jalan kaki 
1 

160 CNanadya_ 
Sama :v "@FarhanaNurulain Kalau orang, tangan sama muka putihan 

muka. Kalau ain, tangan sama muka putihan tangan. Hahahaaa" 

sama v sebut kalau orang tang sama muka putih muka kalau ain 

tang sama muka putih tang hahaha 
1 

161 Jaakkaaa Dan semua nya pun kembali seperti sedia kala -____- dan semua nya pun kembali seperti sedia kala 1 

162 CNanadya_ 
@DndaDjulia gitu gitunya gmna dulu nih? :)) Beda kok ini ceritanya 

lebih kompleks daripada darah suci :v 

sebut gitu gitunya gmna dulu nih beda kok ini cerita lebih 

kompleks daripada darah suci v 
1 

163 CNanadya_ @DndaDjulia beda, pemain di chsi jauh lebih dewasa:3 bukan abegeh lg sebut beda main di chsi jauh lebih dewasa bukan abegeh lg 1 

164 CNanadya_ 
@DndaDjulia iya sih masih muda tapi dominasi pemain yg udah bukan 

remaja lanjut kayak yg di s*tv 

sebut iya sih masih muda tapi dominasi main yang udah bukan 

remaja lanjut seperti yang di s tv 
1 

165 CNanadya_ @FarhanaNurulain hahaha rudolf ngeri kali kalau udah emosi aiin sebut hahaha rudolf ngeri kali kalau udah emosi ain 1 

166 CNanadya_ 
@FarhanaNurulain ya kita kan dr td emang bahas filmnya ain bukan 

aslinyaaa:p tapi aslinya emg rudolf keren sih apalahi di the raid2 

sebut ya kita kan dr td emang bahas film ain bukan asli p tapi asli 

emg rudolf keren sih apalahi di the raid 
1 

167 CNanadya_ 
@FarhanaNurulain blm nnton? Kasiiiiaaann seru lho oka antara keren di 

sana jatuh cintaaaaaa 

sebut belum nton kasi seru lho oka antara keren di sana jatuh 

cinta 
1 

168 CNanadya_ 
Kepo banget uuu "@SeruNanya: #SeruNanya pernah maksa tersenyum 

padahal lagi sedih?" 

kepo banget u sebut hashtag pernah maksa senyum padahal lagi 

sedih 
1 

169 CNanadya_ 
@deadeadwi selamat kuliah aja kalau gtu dek:)) ini aku udah ketemu 

sama adan rifki sama septi hoho 

sebut selamat kuliah saja kalau gtu dek ini aku udah ketemu sama 

adan rifki sama septi hoho 
1 

170 CNanadya_ 
sekalian jgn lupa bangun yah "@KilasRiau: Met bobo warga riau, jangan 

lupa nafas yaah~" 

kalian jangan lupa bangun yah sebut selamat bobo warga riau 

jangan lupa nafas yah 
1 

171 CNanadya_ 
Macam dia gk hobi nyepam aja-,- "@azzamchelsea: Suka kali nyepam 

kau ni cit cit, masalah (cont) http://t.co/gJdlGvIzFY 

macam dia tidak hobi nyepam saja sebut suka kali nyepam kau ni 

cit cit masalah cont 
1 

172 CNanadya_ 
Sekali dua kali gpp tapi kalau udah 3 kali itu bikin gondok maksimal tau 

-,- 

kal dua kali gp tapi kalau udah kali itu bikin gondok maksimal 

tahu 
1 

173 Jaakkaaa 
hal biasa itu, bumbuÂ² pelengkap nya. hahahaaa :D "@miftha_mn 

Curiga itu wajar disaat keterbukaan sudah mulai pudar ;)" 

hal biasa itu bumbu lengkap nya hahaha di sebut curiga itu wajar 

sat bukan sudah mulai pudar 
1 
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174 Jaakkaaa 

sok tau apa nya coba. jonesÂ² gini setidakÂ² nya gue lebih dulu nyobain 

asam garam dunia dari lo. hahahhaaa "@miftha_mn Jones sok tau 

ahahaha 

sok tahu apa nya coba jones begini tidak nya gue lebih dulu 

nyobain asam garam dunia dari lo hahaha sebut jones sok tahu 

ahahaha 

1 

175 CNanadya_ @auliqua serius lg di taluuuk? Skrg dimana? Telat liat iih&gt;___&lt; sebut serius lg di taluk skrg mana telat lihat ih gt lt 1 

176 CNanadya_ @auliqua liat pacu jalur? Ih kenapa gk blg sblm berangkat sih:'( sebut lihat pacu jalur ih kenapa tidak bilang sblm berangkat sih 1 

177 Jaakkaaa semua bakalan ada jalan keluar nya :') semua bakal ada jalan keluar nya 1 

178 Jaakkaaa terkadang virus alay bermanuver terlalu tajam, tak peduli umur ~~ kadang virus norak manuver lalu tajam tak peduli umur 1 

179 Jaakkaaa 

Ndeeeh, yoo ba'a nyo abg lai. Mungkin di lain waktu dan kesempatan ;) 

:D RT @IntanCornela: @Jaakkaaa abang ndk nio sarobok jo laa do.. 

Makon 

ndeh yo ba a nyo abg lai mungkin di lain waktu dan sempat di rt 

sebut sebut abang ndk nio sarobok jo la do makon 1 

180 CNanadya_ 
Ini asap membunuh pelan pelan maaak aku bntar lagi wes kena ispa 

#AsapRiauPemerintahKemana 

ini asap bunuh pelan pelan mak aku bntar lagi wes kena ispa 

hashtag 
1 

181 CNanadya_ 
Kok tiba-tiba pengen ngeblog yaðŸ˜“ nulis tentang asap sama ispa 

bolehlah #AsapRiauPemerintahKemana 

kok tiba tiba ingin ngeblog ya nulis tentang asap sama ispa boleh 

hashtag 
1 

182 CNanadya_ 
Para eksekutor lahan mbok ya coba dulu makan asap baru bakar lahan 

#AsapRiauPemerintahKemana 

para eksekutor lahan mbok ya coba dulu makan asap baru bakar 

lahan hashtag 
1 

183 CNanadya_ 
Ini asap mau dipertahankan sampai kapan? 

#AsapRiauPemerintahKemana 

ini asap mau tahan sampai kapan hashtag 
1 

184 Jaakkaaa 

Hahahaa, mokasih banyak2 yuang. Den tunggu kado S5 ee :D RT 

@petakers17: Happy Birthday @Jaakkaaa ... Tambah Semoga semoga jo 

lah ang ... 

hahaha mokasih banyak yuang den tungu kado s e di rt sebut 

hapy birthday sebut tambah moga moga jo lah ang 1 

185 Jaakkaaa Efek mati lampu, dindiang baantak ðŸ˜– efek mati lampu dindiang bantak 1 

186 Jaakkaaa 

Yaudah, lanjutlah tidurnya. Gk enak gangguin org yg lagi mimpi indah. 

Hahaa ðŸ˜‰ ðŸ˜„ RT @tyaazhani: iya dong . ga kyak lu jones ga ada 

ujung .* 

yaudah lanjut tidur tidak enak ganguin orang yang lagi mimpi 

indah haha rt sebut iya dong tidak kyak kamu jones tidak ada 

ujung 

1 

187 Jaakkaaa 
Heeeek, kenapa gk jatuh aja coba ðŸ˜’ RT @tyaazhani: 

TaraaaaaðŸ˜±ðŸ˜ˆðŸ˜µðŸ˜¸ http://t.co/DliLiSbTeS 

hek kenapa tidak jatuh saja coba rt sebut tara 
1 

188 Jaakkaaa 
Haa sabar. Mana sabar, mana ? ðŸ˜‚ RT @tyaazhani: "sabar atuhh mas. 

puasa ingatt!! @Jaakkaaa: Awal bulan lah maleset. Kantaiik ~" 

ha sabar mana sabar mana rt sebut sabar atuh mas puasa ingat 

sebut awal bulan lah maleset kantaik 
1 

189 Jaakkaaa Ahh sabar aja lah. Gk sampai sebulan lagi juga ðŸ˜Š ah sabar saja lah tidak sampai bulan lagi juga 1 

190 Jaakkaaa 
Ega yg mulai duluan, ega pula yg rusuh. HAHahaha :D :p "@egaarosalia 

Ee rusuahh :3 "@Jaakkaaa: Eee, galau :3 hahaha 

ega yang mulai duluan ega pula yang rusuh hahahaha di p sebut e 

rusuah sebut e galau hahaha 
1 

191 Jaakkaaa 
Ahh, ntah siapa2 yg gaje :3 "@egaarosalia Apasih ? Kgak jelas lo hahaa 

"@Jaakkaaa: Ega yg mulai duluan, ega pula yg rusuh. HAHahah" 

ah ntah siapa yang gaje sebut apasih kgak jelas lo haha sebut ega 

yang mulai duluan ega pula yang rusuh hahahah 
1 

192 Jaakkaaa 
Hari gini masih nonton onepiece, parah sekaleeeee ðŸ˜ª "@egaarosalia 

Akhrnya nntn onepiece :D ulalala (à¸‡Ë†â–½Ë†)à¸‡" 

hari begini masih nonton onepiece parah sekale sebut akhrnya ntn 

onepiece di ulalala 
1 

193 putriacri_20 Dan selera pun ikut berubah :) dan selera pun ikut ubah 1 

194 putriacri_20 Jangan terfokus dari luar, tp fokuskan mulai dari dalam. Karena bagian jangan fokus dari luar tp fokus mulai dari dalam karena bagi luar 1 
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luar hanya bonus :') hanya bonus 

195 putriacri_20 
Banyak orang mengatakan bahwa "perasaan ini asalnya dari hati kok", 

tapi sayang,kenyataannya itu hanyalah "nafsu" belaka. 

banyak orang atak bahwa as ini asal dari hati kok tapi sayang 

nyata itu ha nafsu belaka 
1 

196 putriacri_20 
Kalo emang dari "hati" dia pasti bakal nuntun kamu kok, nuntun kamu ke 

jalan-Nya :) 

kalau emang dari hati dia pasti bakal nuntun kamu kok nuntun 

kamu ke jalan nya 
1 

197 Jaakkaaa 
@egaarosalia cieelaah, semenjak udah jadi mahasiswa nih kata2nya 

dalam sekaleeee ðŸ˜± 

sebut cielah semenjak udah jadi mahasiswa nih kata dalam sekale 
1 

198 putriacri_20 
Kalau seseorang hanya dinilai dari pakaiannya apa gunanya Allah 

menciptakan hati :') 

kalau seseorang hanya nilai dari pakaianya apa guna alah cipta 

hati 
1 

199 putriacri_20 
Malu dan iman adalah dua hal yang saling melengkapi, ketika salah 

satunya tercabut maka yang lain pun tercabut 

malu dan iman adalah dua hal yang saling lengkap ketika salah 

satu cabut maka yang lain pun cabut 
1 

200 putriacri_20 
Semoga Allah mengampuni dosa-dosa mereka dan menempatkan mereka 

ditempat terbaik. Aamiin. #tragedimina #PrayForMina 

moga alah ampun dosa dosa mereka dan tempat mereka tempat 

baik amin hashtag hashtag 
1 

201 putriacri_20 Pancarkan AURAmu bukan AURATmu :) pancar aura bukan aurat 1 

202 putriacri_20 Karena sedekah enggak hanya dengan rupiah :) karena sedekah engak hanya dengan rupiah 1 

203 putriacri_20 
Jangan hina permulaan seseorang karena kita tidak tau bagaimana 

pengakhirannya ~ 

jangan hina permulan seseorang karena kita tidak tahu bagaimana 

pengakhiranya 
1 

204 putriacri_20 Sejauh apapun jaraknya. Do'a pasti akan sampai :) jauh apa jarak do a pasti akan sampai 1 

205 putriacri_20 
Jangan pakai penilaian hidup dengan "standart manusia" tp pakai 

penilaian hidup berdasarkan "standart Allah". Keep moving up ! :) 

jangan pakai nilai hidup dengan standart manusia tp pakai nilai 

hidup dasar standart alah kep moving up 
1 

206 Jaakkaaa Pernah ku mencoba tuk sembunyi, namun senyum mu tetap mengikuti ~ pernah aku coba tuk sembunyi namun senyum kamu tetap ikut 1 

207 Jaakkaaa 

Hahaa maklum, masih efek2 malam mingguan ðŸ˜„ ngapa nih masih 

ribut di TL ? RT @Putri_Capung: Hei bgðŸ‘‹ knapa blm tidur bg?ðŸ˜„ 

@Jaakkaaa 

haha maklum masih efek malam minguan ngapa nih masih ribut 

di tl rt sebut hei bg knapa belum tidur bg sebut 1 

208 Jaakkaaa 

Yaelahh dek, klo laper masih mending bisa makan. Nah klo dah baper, 

apa yg mau di makan cobaaak ? ðŸ˜‚ RT @Putri_Capung: Haha maklum 

juga bg, 

yaelah dek kalau laper masih mending bisa makan nah kalau dah 

baper apa yang mau di makan coba rt sebut haha maklum juga bg 1 

209 Jaakkaaa Buat apa di takuti klo di segani aja udh cukup ~ buat apa di takut kalau di segani saja sudah cukup 1 

210 putriacri_20 

Ada otak didalam kepalamu, ada kaki didalam sepatumu. Kamu bisa 

mengarahlan dirimu sendiri dalam setiap arah yang kamu pilih. Life is 

choice 

ada otak dalam pala ada kaki dalam sepatu kamu bisa 

mengarahlan r sendiri dalam tiap arah yang kamu pilih life is 

choice 

1 

211 Jaakkaaa 
tugas itu dikerjain, bukan di pelototin. hahahaa "@ai_devia masih 

melotot karna mikirin tugas yang gak kelar-kelar -____-" 

tugas itu dikerjain bukan di pelototin hahaha sebut masih melotot 

karna mikirin tugas yang tidak kelar kelar 
1 

212 Jaakkaaa 
Masa depan aja demikian, masak harus demi masa depan juga. Hahahaa 

ðŸ˜„ RT @ai_devia: @jaakkaaa haha demi masa depan :p 

masa depan saja demikian masak harus demi masa depan juga 

hahaha rt sebut sebut haha demi masa depan p 
1 

213 putriacri_20 
Salah satu keadaan dimana do'a dikabulkan Allah SWT ada ketika hujan. 

In Shaa Allah ^^ â–ª Janganâ€¦ https://t.co/RgMJ5o8I7K 

salah satu adan mana do a kabul alah swt ada ketika hujan in sha 

alah jangan 
1 

214 putriacri_20 Niatnya mau dateng kewisudaannya rithafitrinasri , tp enggak ketemu -_- niat mau dateng wisuda rithafitrinasri tp engak ketemu moga kita 1 
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Semoga kita segeraâ€¦ https://t.co/56slMgNMfD segera 

215 putriacri_20 
Kalo photo banyak yang love, klo tulisan ini kira2 ada berapa banyakâ€¦ 

https://t.co/wtPPqGdiE7 

kalau photo banyak yang love kalau tulis ini kira ada berapa 

banyak 
1 

216 putriacri_20 
Mari luangkan waktu sejenak untuk mengirimkan Al-Fatihah untukâ€¦ 

https://t.co/s0b8pJ0ve0 

mari luang waktu jenak untuk kirim al fatihah untuk 
1 

217 putriacri_20 
Alhamdhulillah, agenda makan gratis hari ini berjalan dengan lancar ^^ 

#srupdateâ€¦ https://t.co/P6TT1TGQFs 

alhamdhulilah agenda makan gratis hari ini jalan dengan lancar 

hashtag 
1 

218 CNanadya_ @HanSutrisno seriusan langsung mualaf? alah paling bacot doang:v sebut serius langsung mualaf alah paling bacot doang v 1 

219 putriacri_20 Kalau sudah seperti ini ya harus diterima ðŸ˜Š kalau sudah seperti ini ya harus terima 1 

220 putriacri_20 Ekspresikan dengan tepat dan waktu yang tepat ðŸ˜ŠðŸ˜Š ekspresi dengan tepat dan waktu yang tepat 1 

221 putriacri_20 
Terkadang kita tidak menyadari apa yang kita mau sebelum benar-benar 

kehilangan 

kadang kita tidak sadar apa yang kita mau belum benar benar 

hilang 
1 

222 putriacri_20 Mengapa hati dan pikiran sangat sulit untuk sepakat? apa hati dan pikir sangat sulit untuk sepakat 1 

223 putriacri_20 
@mursyidafw Haha klo bola hanya laki-laki yang paham, makanya bisa 

galau gitu 

sebut haha kalau bola hanya laki laki yang paham makanya bisa 

galau gitu 
1 

224 putriacri_20 @mursyidafw Hahah kalo untuk makan bolehlah, 1lusin tar dibawa sebut hahah kalau untuk makan boleh lusin tar bawa 1 

225 putriacri_20 
Allah tidak akan menguji hambanya diluar batas kemampuan hamba nya 

kok. Bersabarlah ðŸ˜Š 

alah tidak akan uji hamba luar batas mampu hamba nya kok sabar 
1 

226 putriacri_20 Akan diselipkan dalam setiap sujud. InsyaAllah ðŸ˜‡ akan selip dalam tiap sujud insyalah 1 

227 putriacri_20 Melihat senyumanmu sudah cukup membuatku tenang, maa...paa... lihat senyum sudah cukup buat tenang ma pa 1 

228 putriacri_20 

Dapat kabar mirip, tentang hal yg sama, dari 2 orang yg berbeda. Jg dgn 

rasa senang yg berbeda. (yg itu biasa aja, yg ini sih senang 

ðŸ™ŠðŸ˜�ðŸ˜Š) 

dapat kabar mirip tentang hal yang sama dari orang yang beda jg 

dengan rasa senang yang beda yang itu biasa saja yang ini sih 

senang 

1 

229 putriacri_20 
Sempat terfikir, kenapa dulu tidak melakukan hal yang sama? Yang 

melihatnya saja sedih, apalagi yang jadi pemeran utamanya ðŸ˜ž 

sempat terfikir kenapa dulu tidak laku hal yang sama yang lihat 

saja sedih apalagi yang jadi peran utama 
1 

230 putriacri_20 
Takdir itu ketetapan Allah, yang dikukuhkan berdasarkan ikhtiar kita 

ðŸ˜‡ 

takdir itu tetap alah yang kukuh dasar ikhtiar kita 
1 

231 putriacri_20 Kalau ini benar, InsyaAllah akan bertahan .. kalau ini benar insyalah akan tahan 1 

232 putriacri_20 Padahal udah di draft-in looooh. Oh suci, mesti sampai kapann ??!!! padahal udah di draft in loh oh suci mesti sampai kapan 1 

233 putriacri_20 
Sejatinya manusia hidup pasti di uji. Sehat ataupun sakit adalah ujian dari 

Allah 

sejat manusia hidup pasti di uji sehat atau sakit adalah uji dari 

alah 
1 

234 putriacri_20 
Pa, mau uci gemuk? belikaaann....... | ga ada cerita beli ini beli itu, makan 

nasi !! | iyaiya, belum juga ngomong ðŸ˜’ðŸ˜” 

pa mau uci gemuk belikan tidak ada cerita beli ini beli itu makan 

nasi iyaiya belum juga ngomong 
1 

235 putriacri_20 
Tempatnya doang yang spray untuk wajah. Isinya ternyata parfume !! 

Ancur dah ni mukaaa ðŸ˜ðŸ˜ðŸ˜ 

tempat doang yang spray untuk wajah isi nyata parfume ancur 

dah ni muka 
1 

236 putriacri_20 
Bila diuji, yakinlah setiap orang berusaha melawan ujiannya masing-

masing. Ada yang kuat, namun tak sedikit yang menyerah. Aku? 

bila uji yakin tiap orang usaha lawan ujianya masing masing ada 

yang kuat namun tak sedikit yang serah aku 
1 

237 putriacri_20 orang jauh itu memang selalu dirindukan ðŸ™Š orang jauh itu memang selalu rindu 1 
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238 putriacri_20 
Semoga masih diberi kesempatan ngerasain Ramadhan lagi tahun depan. 

Aamiin ðŸ˜‡ 

moga masih beri sempat ngerasain ramadhan lagi tahun depan 

amin 
1 

239 putriacri_20 
Nganterin adek ke4 masuk pondok, yang disangka murid baru malah 

kami ðŸ˜‘ 

nganterin adek ke masuk pondok yang sangka murid baru malah 

kami 
1 

240 putriacri_20 Tergantung dari sisi mana memandangnya ðŸ™Š gantung dari sisi mana pandang 1 

241 putriacri_20 Hapus ketik hapus ketik aja terus, ginilah susahnya ðŸ˜¢ hapus ketik hapus ketik saja terus gin susah 1 

242 putriacri_20 
Kenapa harus dishare photo/videonya? Cukup cerita nya saja apasalahnya 

ðŸ˜°ðŸ˜° 

kenapa harus dishare photo video cukup cerita nya saja 

apasalahnya 
1 

243 putriacri_20 
Jika langkahmu melemah, cukup pejamkan mata dan pikirkan sesuatu 

yang indah :) 

jika langkah lemah cukup jam mata dan pikir suatu yang indah 
1 

244 putriacri_20 Yang ragu lebih baik ditinggalkan? yang ragu lebih baik ditingalkan 1 

245 putriacri_20 
Allah tidak akan membebankan seseorang dengan sesuatu yang tidak bisa 

ia tanggung.. 

alah tidak akan beban seseorang dengan suatu yang tidak bisa ia 

tangung 
1 

246 putriacri_20 
Takdirmu adalah takdirmu, takdirnya adalah takdirnya. Sudah ditetapkan 

olehNya. 

takdir adalah takdir takdir adalah takdir sudah tetap oleh 
1 

247 putriacri_20 
Karena takut tersinggung, terpaksalah bilang "masih, tapi lupa nama 

panggilan". Ada-ada aja kan -_- 

karena takut tersingung paksa bilang masih tapi lupa nama 

pangilan ada ada saja kan 
1 

248 putriacri_20 
Ini bukan lupa kawan lama karena ketemu kawan baru yaaa. Ini karena 

karena dan karena, wkwk paham pahamlah yaaa 

ini bukan lupa kawan lama karena ketemu kawan baru ya ini 

karena karena dan karena wkwk paham paham ya 
1 

249 putriacri_20 
Terus dengan refleks bilang "hai" tapi dengan wajah kebingungan dan tak 

lupa senyum terus dalam hati bilang (ini siapa?). Ondeh suci -_- 

terus dengan refleks bilang hai tapi dengan wajah bingung dan 

tak lupa senyum terus dalam hati bilang ini siapa ondeh suci 
1 

250 putriacri_20 

Suntuk dirumah, malas keluar, malas jalan-jalan, malas balik 

kepekanbaru, malas cepat masuk kuliah, tapi masih mau libur 

panjang.Lah, piye! 

suntuk rumah malas keluar malas jalan jalan malas balik 

kepekanbaru malas cepat masuk kuliah tapi masih mau libur 

panjang lah piye 

1 

251 putriacri_20 
Kapanlah bisa merangkai kata dengan benar, biar org2 ga salah paham 

ðŸ˜‚ 

kap bisa rangkai kata dengan benar biar orang tidak salah paham 
1 

252 putriacri_20 
Itu tanda nya suruh banyak diam aja, kurang-kurangi ngomong yg gak 

penting, biar org gak salah pahamðŸ˜‚ 

itu tanda nya suruh banyak diam saja kurang kurang ngomong 

yang tidak penting biar orang tidak salah paham 
1 

253 putriacri_20 
Memang benar, kalau dulu enggak diumbar ya jadinya tak kan seperti ini 

:') 

memang benar kalau dulu engak umbar ya jadi tak kan seperti ini 
1 

254 putriacri_20 Bukan penyesalan namanya kalau tidak berada di akhir bukan sesal nama kalau tidak ada di akhir 1 

255 putriacri_20 
Tapi, dengan itu semua kita bisa belajar,mengambil hikmahnya dan 

semoga tak melakukan hal yang sama. 

tapi dengan itu semua kita bisa ajar ambil hikmah dan moga tak 

laku hal yang sama 
1 

256 putriacri_20 Masalahnya aku ga tau ini rumit atau sederhana HA-HA masalah aku tidak tahu ini rumit atau sederhana ha ha 1 

257 putriacri_20 
Maunya tu pas balik Pekanbaru langsung ngajar aja, nggak perlu masuk 

kampus lagi haha. *hidup ga seinstan itu suciiii* 

mau tu pas balik pekanbaru langsung ngajar saja tidak perlu 

masuk kampus lagi haha hidup tidak instan itu suci 
1 

258 putriacri_20 Perkataan yang sederhana sudah lebih dari cukup :) perkatan yang sederhana sudah lebih dari cukup 1 

259 putriacri_20 Ada yang ngambek gara-gara gak ketemu waktu pulang kampung ðŸ˜‚ ada yang ngambek gara gara tidak ketemu waktu pulang 1 
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kampung 

260 putriacri_20 

U: oh kalo gitu dgn senang hati ðŸ˜‚ S: oke, deal ya.Utk skrg marahny 

dah ilang dikit,klo sepatunya dah ada baru ilang sempurna U: haha 

somplak 

u oh kalau gitu dengan senang hati s oke deal ya utk skrg 

marahny dah ilang dikit kalau sepatu dah ada baru ilang 

sempurna u haha somplak 

1 

261 putriacri_20 
Cuma main hp (buka tutup sosmed ada / gaknya notif). Suntuk? Jgn 

ditanya~ Tp aku lebih milih ttp dirumah drpd balik Pekanbaru HA-HA 

cuma main hp buka tutup sosmed ada gaknya notif suntuk jangan 

ditanya tp aku lebih milih tp rumah drpd balik pekanbaru ha ha 
1 

262 putriacri_20 Pantang dikasih celah, beginilah kan -_- pantang kasih celah begini kan 1 

263 putriacri_20 
Biasanya jarang masuk kalau awal perkuliahan semester. *ambil jatah 

diawal boleh kali ya wkwk* 

biasa jarang masuk kalau awal kuliah semester ambil jatah awal 

boleh kali ya wkwk 
1 

264 putriacri_20 
Laagiii? Sudahlah, buang jauh-jauh~ || gak boleh, ikuti aja alurnya. Yang 

penting "siap terima resiko" || serahlah oii -_- 

lagi sudah buang jauh jauh tidak boleh ikut saja alur yang penting 

siap terima resiko serah o 
1 

265 putriacri_20 
Gak dirumah, gak dikos. Makan tidur-makan tidur, gemuk pun tidak ~ 

ðŸ˜”ðŸ˜’ 

tidak rumah tidak dikos makan tidur makan tidur gemuk pun 

tidak 
1 

266 putriacri_20 
Itu tandanya Allah menutupi kejelekannya dimata saya, bukan semata-

mata buta akan sesuatu ataupun "sok" berfikir positif. 

itu tanda alah tutup kejelekanya mata saya bukan mata mata buta 

akan suatu atau sok berfikir positif 
1 

267 putriacri_20 
Bagaimana cara kita menilai seseorang, seperti itulah mereka juga 

menilai kita. 

bagaimana cara kita nilai seseorang seperti itu mereka juga nilai 

kita 
1 

268 putriacri_20 
Jika kamu kecewa dengan seseorang, coba ingat tentang "kebaikannya" 

selama ini. 

jika kamu kecewa dengan seseorang coba ingat tentang 

kebaikanya lama ini 
1 

269 putriacri_20 Memiliki pekerjaan memang penting, tp haruskah ia sebagai tolak ukur? milik pekerjan memang penting tp harus ia bagai tolak ukur 1 

270 putriacri_20 
Eng enggg...... Coba dengar sampai habis ya saudaraku ðŸ˜ŠðŸ’• 

https://t.co/rj8Ku1ZIk7 

eng eng coba dengar sampai habis ya saudara 
1 

271 putriacri_20 
Kata mereka KKN itu seru. *Apalah daya kami yang gak pakai KKN di 

kampus ni -_- 

kata mereka kn itu seru apa daya kami yang tidak pakai kn di 

kampus ni 
1 

272 putriacri_20 
Kebanyakan manusia : Tidak peduli pada hal-hal kecil dan hanya 

memikirkan hal-hal yang besar saja dalam hidup mereka. 

banyak manusia tidak peduli pada hal hal kecil dan hanya pikir 

hal hal yang besar saja dalam hidup mereka 
1 

273 putriacri_20 
Walaupun setiap perkataan adalah doa, ia perlu didampingi oleh usaha. 

Selamat pagi ðŸ˜Š 

walaupun tiap perkatan adalah doa ia perlu damping oleh usaha 

selamat pagi 
1 

274 putriacri_20 Setiap orang tidak akan luput dari kesalahan tiap orang tidak akan luput dari salah 1 

275 putriacri_20 
Kalau mau urusanmu dipermudah, coba mulai sekarang bantu 

mempermudah urusan orang lain. 

kalau mau urus mudah coba mulai sekarang bantu mudah urus 

orang lain 
1 

276 putriacri_20 

Pernah tdk apa yg kita inginkan &amp; apa yg kita rencanakan tdk 

berhasil &amp; tdk membuahkan hasil? Pernah, kan kita hanya hamba 

Allah :) 

pernah tidak apa yang kita ingin ampun apa yang kita rencana 

tidak hasil ampun tidak buah hasil pernah kan kita hanya hamba 

alah 

1 

277 putriacri_20 Banyak presepsi memang, tp itu adalah pilihan :) banyak presepsi memang tp itu adalah pilih 1 

278 putriacri_20 
Dulu paket internet mahal lama habisnya, sekarang paket internet murah 

cepat habisnya. Sama aja gak sih? 

dulu paket internet mahal lama habis sekarang paket internet 

murah cepat habis sama saja tidak sih 
1 

279 putriacri_20 Hidup itu sederhana, yang rumit itu pikiran kita. hidup itu sederhana yang rumit itu pikir kita 1 
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280 putriacri_20 
Disaat rindu sudah tak terbendung lagi, video call jadi jalan terakhir 

untuk melihat wajahnya. *mama 

sat rindu sudah tak bendung lagi video cal jadi jalan akhir untuk 

lihat wajah mama 
1 

281 putriacri_20 Pindah keluar angkasa? Duluaanlaaah, masih betah dibumi tercinta wkwk pindah keluar angkasa duluanlah masih betah bumi cinta wkwk 1 

282 putriacri_20 
Kita harus bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini karena bisa saja 

esok itu semua akan hilang. Sebab, tidak ada yang namanya "Abadi" 

kita harus syukur dengan apa yang kita milik sat ini karena bisa 

saja esok itu semua akan hilang sebab tidak ada yang nama abadi 
1 

283 putriacri_20 
Hal yang biasa aja bisa rumit cuma ga karena terlalu banyak mikir. Haha 

*ketawa sendiri kalau udah salah gini* 

hal yang biasa saja bisa rumit cuma tidak karena lalu banyak 

mikir haha tawa sendiri kalau udah salah begini 
1 

284 putriacri_20 
Mereka tau aku bukan orang jawa, tp mereka tetap memanggil aku 

dengan sebutan "mbak" ðŸ˜‚ 

mereka tahu aku bukan orang jawa tp mereka tetap memangil aku 

dengan sebut mbak 
1 

285 putriacri_20 
Permintaan maaf tidak hanya untuk mereka yang mempunyai kesalahan 

saja :) 

permintan maf tidak hanya untuk mereka yang punya salah saja 
1 

286 putriacri_20 
Momen ketika pergi keluar kehabisan uang terus pakai Alternatif ambil 

uang ke ATM endingnya itu ATM malah keblokir karena lupa password. 

momen ketika pergi keluar habis uang terus pakai alternatif ambil 

uang ke atm endingnya itu atm malah blokir karena lupa pasword 
1 

287 putriacri_20 
Itu kisah rani yang waktu itu aku yang nemeninnya, karena waktu itu ga 

bawa dompet jadi ga bisa bantuin wkwk. 

itu kisah rani yang waktu itu aku yang nemeninya karena waktu 

itu tidak bawa dompet jadi tidak bisa bantuin wkwk 
1 

288 putriacri_20 Karena itu lumrah dan sudah fitrahnya :) karena itu lumrah dan sudah fitrah 1 

289 putriacri_20 
Atuk yang dari kecil selalu kami yang lebihkan, selalu kami yang dicari. 

Maafkan kami selama ini tuk ðŸ˜ 

atuk yang dari kecil selalu kami yang lebih selalu kami yang cari 

mafkan kami lama ini tuk 
1 

290 putriacri_20 Karena setiap yang bernyawa pasti akan mati karena tiap yang nyawa pasti akan mati 1 

291 putriacri_20 

Bkn ingin dihilangkan, tp dinikmati. Namun,dgn cara sendiri.Hanya ingin 

melihat sejauh mana &amp; sedlm apa.Krna, bs sj nanti menyesal 

diakhir. 

bkn ingin hilang tp nikmat namun dengan cara sendiri hanya 

ingin lihat jauh mana ampun sedlm apa krna bisa sj nanti sesal 

akhir 

1 

292 putriacri_20 Bersyukur karena Allah selalu memberikan yang terbaik :) syukur karena alah selalu berik yang baik 1 

293 putriacri_20 Antara berdiri ditempat atau pelan-pelan mundur ~ antara diri tempat atau pelan pelan mundur 1 

294 putriacri_20 
Mengapa wanita tercipta dari tulang rusuk pria? Dan bukan dari tulang 

kepala atau kaki? Karenaâ€¦ https://t.co/cXdiwy9hkt 

apa wanita cipta dari tulang rusuk pria dan bukan dari tulang 

kepala atau kaki karena 
1 

295 putriacri_20 Boleh peduli, tp jangan sampai terlalu dalam. boleh peduli tp jangan sampai lalu dalam 1 

296 putriacri_20 Jarak mana yang didekatkan dan dekat mana yang dijauhkan. jarak mana yang dekat dan dekat mana yang jauh 1 

297 putriacri_20 
Enggak romantis sama sekalipun, malah terkesan ALAY ðŸ˜…. Yang 

romantis itu ya samaaa...... ðŸ™ŠðŸ™Š 

engak romantis sama sekalipun malah kesan norak yang romantis 

itu ya sama 
1 

298 putriacri_20 
Aku takjub kepada hati yang menerima kesakitan dalam diam,dan 

menilai kesalahan orang lain dengan niat yang baik â•¤ 

aku takjub kepada hati yang terima sakit dalam diam dan nilai 

salah orang lain dengan niat yang baik 
1 

299 putriacri_20 
Berani bermimpi! Klu bermimpi aja gak berani, apalagi mewujudkan 

mimpi itu ðŸ˜• 

berani mimpi klu mimpi saja tidak berani apalagi wujud mimpi 

itu 
1 

300 putriacri_20 Dulu sama sekali tak pernah, sekarang malah sering. OH! -_- dulu sama kal tak pernah sekarang malah sering oh 1 

301 mazaya_rizda 

@Prylichania @SM_Dzakiy kakak kakaak happy birthday yaa,semoga 

makin sukses,lulus UN,masuk univ yg diinginkan,wyuatb laah traktir 

(Â¬Ì¯-Ì®Â¬) ya 

sebut sebut kakak kakak hapy birthday ya moga makin sukses 

lulus un masuk univ yang dingin wyuatb lah traktir ya 2 
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302 mazaya_rizda 
Maaf ya put gak bisa ngelatih, ini aja baru siap beres" rumah, maaf ya 

puut bilang kekinoi juga :( "@rahsyaputri: @mazaya_rizda iya, 

maf ya put tidak bisa ngelatih ini saja baru siap beres rumah maf 

ya put bilang kekinoi juga sebut sebut iya 
2 

303 mazaya_rizda 
(â€¾ÊƒÆªâ€¾) amiin "@frnsyaridaa: Suara plisss kembali seperti 

semula dong(Û³ÂºÌ©Ì©Ì�oÂºÌ©Ì©Ì€)Û³" 

amin sebut suara plis kembali seperti mula dong o 
2 

304 mazaya_rizda 
@athiasaradifa anyong sayaang :* happy birthday yaaa bini bejok 

semoga makin makin, jangan egois lagi yaa , lop yuu :* 

sebut anyong sayang hapy birthday ya bini bejok moga makin 

makin jangan egois lagi ya lop yuk 
2 

305 mazaya_rizda 

@athiasaradifa sorry tyaa tadi ndak nyeplok waktu maya mau pergi org 

ni yg anak passus kelas kita udh pergi ke burger duluan,maya tinggal :( 

sebut sory tya tadi ndak nyeplok waktu maya mau pergi orang ni 

yang anak pasus kelas kita sudah pergi ke burger duluan maya 

tingal 

2 

306 mazaya_rizda 
@athiasaradifa tidak kok thia nya mazayuk,sedikit tapi, semoga langgeng 

yaa bini bejok sama bejok nya :* 

sebut tidak kok thia nya mazayuk sedikit tapi moga langeng ya 

bini bejok sama bejok nya 
2 

307 mazaya_rizda 
Tidurr minum air jeruk dulu yaa "@frnsyaridaa: @mazaya_rizda okey 

kak,lewat 15 menit gapapa yaa;;)" 

tidur minum air jeruk dulu ya sebut sebut okey kak lewat menit 

gapapa ya 
2 

308 mazaya_rizda 
Yaudaah jangan dibalas lagii Ð©(ÂºÐ”ÂºÑ‰) @MATHASAA : Ya 

allah, iya kak iya._."@mazaya_rizda: Sekarang! 

yaudah jangan balas lagi sebut ya alah iya kak iya sebut sekarang 
2 

309 mazaya_rizda 

Agak jahat ya kaaak (Ë˜Ì©Ì©Ì©â•â•®Ë˜Ì©Ì©Ì©) @raniipertiiwii 

"@Prylichania: Keren ni:D RT @muthiamuslimah: mayyy gantiin aku 

ngibar besook, baju aku 

agak jahat ya kak sebut sebut keren ni di rt sebut may gantin aku 

ngibar besok baju aku 2 

310 mazaya_rizda 
Secepatnya semoga (â€¾ÊƒÆªâ€¾) "@RosaniUlfa: Trus sekarang nggak 

pake bb lagi may?RT @mazaya_rizda: Dari januari faaa 

cepat moga sebut trus sekarang tidak pakai b lagi may rt sebut 

dari januari fa 
2 

311 mazaya_rizda 
@athiasaradifa tiik soal matem yang difoto copy tadi yang 2 paket tu ada 

? Yg uh limit tu 

sebut tik soal matem yang foto copy tadi yang paket tu ada yang 

uh limit tu 
2 

312 mazaya_rizda Maya mau nonton di bioskop bentar Lagi maya mau nonton di bioskop bentar lagi 2 

313 mazaya_rizda 
No UBEK!"@sintiaputrii: pengen bisa hipnotis biar sifat egois dan cuek 

kamu di sugesti hilang :"" 

no ubek sebut ingin bisa hipnotis biar sifat egois dan cuek kamu 

di sugesti hilang 
2 

314 mazaya_rizda 
Sudah dir , agak banyak yaa Â¬_Â¬ ,besok buat twitter agak" selusin yaa 

haha "@FajriNadirah4: @mazaya_rizda folback may" 

sudah r agak banyak ya besok buat twiter agak lusin ya haha 

sebut sebut folback may 
2 

315 mazaya_rizda 

Biawak diam aja,gak usah ikut campur (â€¾âŒ£â€¾)â™‰ 

"@SM_Dzakiy: Iya may, gigit aja "@mazaya_rizda: Sudah dir , agak 

banyak yaa Â¬_Â¬ , 

biawak diam saja tidak usah ikut campur sebut iya may gigit saja 

sebut sudah r agak banyak ya 2 

316 mazaya_rizda 

Itu yang lagi nyarik :p "@SM_Dzakiy: Mana biawak? Â¬_Â¬ 

"@mazaya_rizda: Biawak diam aja,gak usah ikut campur 

(â€¾âŒ£â€¾)â™‰ 

itu yang lagi nyarik p sebut mana biawak sebut biawak diam saja 

tidak usah ikut campur 2 

317 mazaya_rizda 

Itu haa, yang lagi megang cangkul,cepat kaak nanti dia kabur *lari* 

"@SM_Dzakiy: *megang cangkul mana? "@mazaya_rizda: Itu yang lagi 

nyarik 

itu ha yang lagi megang cangkul cepat kak nanti dia kabur lari 

sebut megang cangkul mana sebut itu yang lagi nyarik 2 

318 mazaya_rizda 
@CindyYovanny sok sok pakai bahasa prancis pulaak, langsung ajalah, 

jangan tinggalkan aku (`â–½Â´")--Ïƒ :$ 

sebut sok sok pakai bahasa prancis pulak langsung aja jangan 

tingalkan aku 
2 

319 mazaya_rizda Mau nonton xfctr, tapi gak ada orang lagi di luar ._. mau nonton xfctr tapi tidak ada orang lagi di luar 2 
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320 mazaya_rizda Rasanya pengen mention , terus bilang selamat ._. rasa ingin mention terus bilang selamat 2 

321 mazaya_rizda @athiasaradifa tiik maya gak ada pulsa tik , gak mati lampu kok 'o' sebut tik maya tidak ada pulsa tik tidak mati lampu kok o 2 

322 mazaya_rizda @Kamilabhakti mila gak ikut? Ikut ajalah datang hari minggu ini yaaa sebut mila tidak ikut ikut aja datang hari mingu ini ya 2 

323 mazaya_rizda Bersahabat ya matematika besok :) sahabat ya matematika besok 2 

324 mazaya_rizda Pakai metode konsep ya, bukan metode contoh!! pakai metode konsep ya bukan metode contoh 2 

325 mazaya_rizda 
Tadi waktu mati lampu kakak ngestuck dipojok dinding bun | haaah ndak 

ada tu do, bilang ajalah malas beresin kamar ._. 

tadi waktu mati lampu kakak ngestuck pojok dinding bun hah 

ndak ada tu do bilang aja malas resin kamar 
2 

326 mazaya_rizda 
Deraskan sikit lagi ya Ø§ÙŽÙ„Ù„Ù‘Ù‡Ù• biar suara hujannya makin 

makin 

deras sikit lagi ya biar suara hujanya makin makin 
2 

327 mazaya_rizda 
@icha1130 kaak, saya gak bisa download nilainya di hp, boleh kasih tau 

nilai saya kaaak ? Mazaya rizda 

sebut kak saya tidak bisa download nila di hp boleh kasih tahu 

nilai saya kak mazaya rizda 
2 

328 mazaya_rizda 
@icha1130 tambah aja kaak, kalau perlu dua hehehe , sip kaaak, makasih 

kaaak {}, maaf ganggu malam" ya kaak 

sebut tambah saja kak kalau perlu dua hehehe sip kak makasih 

kak maf gangu malam ya kak 
2 

329 mazaya_rizda 
@AnnisaBellaF happy birthday annisuk beluk friskuknya mazayuk, 

makin makin yoo hahaha , ciee yang 17 tahun cieeee :* traktir kaak ? ',' 

sebut hapy birthday anisuk beluk friskuknya mazayuk makin 

makin yo hahaha cie yang tahun cie traktir kak 
2 

330 mazaya_rizda 
@nw_keasun masak iya ndak ada? Jangan kicuh kicuh maya yuuk 

(Â¬Ì¯-Ì®Â¬) 

sebut masak iya ndak ada jangan kicuh kicuh maya yuk 
2 

331 mazaya_rizda 
@nw_keasun manalak, endak doo sumpah haa, maya kasih tau orangnya 

di dm yaa 

sebut manalak endak do sumpah ha maya kasih tahu orang di dm 

ya 
2 

332 mazaya_rizda Bersin bersin, beingus , lengkap sudah (Ë˜Ì¶Ì€â€¢ Ì¯â€¢Ë˜Ì¶Ì•) bersin bersin beingus lengkap sudah 2 

333 mazaya_rizda 
@SM_Dzakiy alamaak pantang Â¬_Â¬ sementanglah yang ketek tu, tiba 

maya flu ba** bilangnya ,iss jahat kalii eee (Ë˜Ì€^Ë˜Ì•)--îš“)&gt;,&lt;") 

sebut alamak pantang mentang yang ketek tu tiba maya flu ba 

bilang is jahat kali e gt lt 
2 

334 mazaya_rizda 

@ivanyrachmi happy birthday deek sama kembarannya,hahha semoga 

dua duanya cepat dewasa yaa, jgn dekat" nnt klian gak gede" kayak upin 

ipin:D 

sebut hapy birthday dek sama kembaranya haha moga dua dua 

cepat dewasa ya jangan dekat nt klian tidak gede seperti upin ipin 

di 

2 

335 mazaya_rizda @titaristaa anak siapa tu ? Gaya nya kece kalii (Ð·Â´âŒ£`Îµ) sebut anak siapa tu gaya nya kece kali 2 

336 mazaya_rizda 
@SM_Dzakiy besok wak jam 9, datang wak ? Eh usah lagi datanglah 

waak muehehe (â€¾âŒ£â€¾)â™‰ 

sebut besok wak jam datang wak eh usah lagi datang wak 

muehehe 
2 

337 mazaya_rizda 

@SM_Dzakiy kalau dibilang pasti jawabnya"iyooiyoo" wahahahaha , 

tapi udah maklum kok kaak kan anak pak ustad kaan ya kaak 

(â€¾âŒ£â€¾)â™‰ 

sebut kalau bilang pasti jawab iyoiyo wahahahaha tapi udah 

maklum kok kak kan anak pak ustad kan ya kak 2 

338 mazaya_rizda 
@SM_Dzakiy mau siih , tapi pakai cara lain ndak kurusnya, jogging kek 

yoga keek apalaah gitu, masak dimarahin kak wak, kan ndak lucu u,u 

sebut mau sih tapi pakai cara lain ndak kurus joging seperti yoga 

seperti apa gitu masak dimarahin kak wak kan ndak lucu u u 
2 

339 mazaya_rizda 
@SaputraRinaldy @passusm2m @sofnadenitri @frnsyaridaa besok gak 

latihan do kaak , hari pertama masuk sekolah kaak jam 3 

sebut sebut sebut sebut besok tidak latih do kak hari pertama 

masuk sekolah kak jam 
2 

340 mazaya_rizda 
3 hari kedepan bakal gak muncul di tl , kalau penting just text 

082390912121 

hari depan bakal tidak muncul di tl kalau penting just text 
2 

341 mazaya_rizda @bellakhairanii bee bilang sama anak osis yg passus , besok kita pakai sebut be bilang sama anak osis yang pasus besok kita pakai baju 2 
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baju passus yg biru yaa, bilangin ya bee kakak gak ada pulsa muehehe pasus yang biru ya bilangin ya be kakak tidak ada pulsa muehehe 

342 mazaya_rizda @nw_keasun jam setengah delapan udh mulai presentasi ya yuuk sebut jam tengah delapan sudah mulai presentasi ya yuk 2 

343 mazaya_rizda @SM_Dzakiy dari pagi maya baca alfatihah kaak sampai sekarang :o sebut dari pagi maya baca alfatihah kak sampai sekarang o 2 

344 mazaya_rizda 
@SM_Dzakiy mana pulak , maya kan baik hati tidak sombong dan rajin 

menabung *khook cuiih 

sebut mana pulak maya kan baik hati tidak sombong dan rajin 

tabung khok cuih 
2 

345 mazaya_rizda 
@wahyuni_H @CindyYovanny dengan siapa? Semalam berbuat apaa.... 

â™¬ 

sebut sebut dengan siapa malam buat apa 
2 

346 mazaya_rizda 
@SM_Dzakiy wahahaha amiin (â€¾ÊƒÆªâ€¾) biasanya doa anak pak 

ustad diizabah cepatkan kaak? mueheheh 

sebut wahahaha amin biasa doa anak pak ustad zabah cepat kak 

mueheheh 
2 

347 mazaya_rizda 
@SM_Dzakiy ndak ada puasa biar gendut doh, yg ada puasa biar 

langsing muehehehe ;) 

sebut ndak ada puasa biar gendut doh yang ada puasa biar 

langsing muehehehe 
2 

348 mazaya_rizda 
@SM_Dzakiy iya maah, kan puasa 1 bulan , lebarannya palingan 3 hari 

haa, 1:10 menang yg 30 harilah makanya kuruus huuuuu 

sebut iya mah kan puasa bulan lebaranya paling hari ha menang 

yang hari makanya kurus hu 
2 

349 mazaya_rizda @jilanajlaaa hee nanti lama sampainya , lagian nanti lama juga milihnya sebut he nanti lama sampa lagi nanti lama juga milihnya 2 

350 mazaya_rizda 
@sintiaputrii @jilanajlaaa aku ada potongan harga 50% tapi terserah 

kalian aja , aku ikut ikut aja nyoo 

sebut sebut aku ada potong harga tapi serah kalian saja aku ikut 

ikut saja nyo 
2 

351 mazaya_rizda 
@sintiaputrii @jilanajlaaa eeh lupa aku ada berapa, pokoknya ada laah 

hehe 

sebut sebut eh lupa aku ada berapa pokok ada lah hehe 
2 

352 mazaya_rizda 
@sintiaputrii @jilanajlaaa sama maak aku itu tu, aku lupa banyak apa 

sikit , masalahnya kemaren tu tante aku makek,biasanya kalian dimana ? 

sebut sebut sama mak aku itu tu aku lupa banyak apa sikit 

masalah kemaren tu tante aku makek biasa kalian mana 
2 

353 mazaya_rizda 
@jilanajlaaa @sintiaputrii emng ada yg kayak begituan, kau tau dari 

siapa ? 

sebut sebut emng ada yang seperti begitu kau tahu dari siapa 
2 

354 mazaya_rizda 
@jilanajlaaa @sintiaputrii heeeh kalau gak tau jalan tu samadengan gak 

taun baah 

sebut sebut heh kalau tidak tahu jalan tu samadengan tidak taun 

bah 
2 

355 mazaya_rizda 
@DhilaIrawan sama sama adek â™¥ , jangan sok polos Â¬_Â¬ traktir 

itu metode membuat kakak bahagia (Ð·Â´âŒ£`Îµ) 

sebut sama sama adek jangan sok polos traktir itu metode buat 

kakak bahagia 
2 

356 mazaya_rizda @nw_keasun nurul wahyuni baca linenya dong, dari tadi looh _-_ sebut nurul wahyuni baca linenya dong dari tadi loh 2 

357 mazaya_rizda 
@DhilaIrawan okee kalau begitu, tunggu tanggal mainnya *cb sambil 

naikin alis sambil senyum sinis* 

sebut oke kalau begitu tungu tangal mai coba sambil naikin alis 

sambil senyum sinis 
2 

358 mazaya_rizda 
@DhilaIrawan no ampun hahaha *ketawa bahagia diatas penderitaan 

orang * 

sebut no ampun hahaha tawa bahagia atas derit orang 
2 

359 mazaya_rizda 
@CindyYovanny ayoklah yook besook bilang sama yg lain , maklumlaah 

mblo selalu gak ada pulsa :$ 

sebut ayoklah yok besok bilang sama yang lain maklum mblo 

selalu tidak ada pulsa 
2 

360 mazaya_rizda 
@CindyYovanny itulah rabu tu aku ada janji juga sama orang, kalau 

kamis kek mana ? 

sebut itu rabu tu aku ada janji juga sama orang kalau kamis 

seperti mana 
2 

361 mazaya_rizda 
@CindyYovanny rancaknya kau aja yg nanya org tu ndak nnt kabari aku, 

wahahaha. Belum ada jawaban dari mak aku ._. 

sebut rancak kau saja yang na orang tu ndak nt kabar aku 

wahahaha belum ada jawab dari mak aku 
2 

362 mazaya_rizda @CindyYovanny tolong haa daripada kita melangang ndak tau kemana sebut tolong ha daripada kita melangang ndak tahu mana rumah 2 
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dirumah aja, mending jalan, betul? Auliya sama mei kan lanjut mereka saja mending jalan betul auliya sama mei kan lanjut mereka 

363 mazaya_rizda 
@CindyYovanny laah, kan aku yg bilang barusan , maksudnya tanyain 

org ni bisa apa gak , gitoow 

sebut lah kan aku yang bilang barusan maksud tanyain orang ni 

bisa apa tidak gitow 
2 

364 mazaya_rizda 
@passusm2m @nw_keasun @miayunitaMY hehehe maklum paket habis 

jadi baru belik :p 

sebut sebut sebut hehehe maklum paket habis jadi baru belik p 
2 

365 mazaya_rizda 
@auliyanurri iya au samasama, hahaha yaudah nikmatin malam 

minggunya ya sambil insom kita +,+ hahaha 

sebut iya au samasama hahaha yaudah nikmatin malam 

mingunya ya sambil insom kita hahaha 
2 

366 mazaya_rizda Buat kami seperti ini, selamanya o:) amiin. buat kami seperti ini lama o amin 2 

367 mazaya_rizda Kalau tua nanti kita udah hidup masing masing, ingat hari ini yaa :" {} kalau tua nanti kita udah hidup masing masing ingat hari ini ya 2 

368 mazaya_rizda 
@renaalfiana @sintiaputrii hahaha :"D gak kebayang aja kalau kita pisah 

*lembey 

sebut sebut hahaha di tidak bayang saja kalau kita pisah lembey 
2 

369 mazaya_rizda 
@renaalfiana @sintiaputrii bangun nen! Itu mimpi bangun bangun 

*byuur 

sebut sebut bangun nen itu mimpi bangun bangun byur 
2 

370 mazaya_rizda 
@sintiaputrii @renaalfiana hahaha bisa jadi lagi , mana tau bapak anak 

juga ikut tececer kan, jadi... 

sebut sebut hahaha bisa jadi lagi mana tahu bapak anak juga ikut 

tececer kan jadi 
2 

371 mazaya_rizda 

@ThriosCrue gak kok min cuma kebukak aja,terus gak sadar kalau 

termention,saya buka akun cuma buat kepo kok min,gak ada buat aneh 

aneh kook 

sebut tidak kok min cuma kebukak saja terus tidak sadar kalau 

termention saya buka akun cuma buat kepo kok min tidak ada 

buat aneh aneh kok 

2 

372 mazaya_rizda 
@ThriosCrue ho'oh, ngomong" bndhara ,yg utang minum bayar yaaaa, 

yg belum bawa uang bubar sekolah juga, wajib senin yaaa :o 

sebut ho oh ngomong bndhara yang utang minum bayar ya yang 

belum bawa uang bubar sekolah juga wajib senin ya o 
2 

373 mazaya_rizda 
@ThriosCrue pokoknya ada, besok buk bend 1 @athiasaradifa bawa 

struk nya, yg belum bayar bayar yaaaaa 

sebut pokok ada besok buk bend sebut bawa struk nya yang 

belum bayar bayar ya 
2 

374 mazaya_rizda 
@ThriosCrue ada maah yang tambah minum tadi tu bilum bayar , gitu 

min, jangan" mimin juga yaa ? ._. 

sebut ada mah yang tambah minum tadi tu bilum bayar gitu min 

jangan mimin juga ya 
2 

375 mazaya_rizda 
@renaalfiana neeen cek line sama wechat neen sumpah penting kali 

hidup mati maya neeen 

sebut nen cek line sama wechat nen sumpah penting kali hidup 

mati maya nen 
2 

376 mazaya_rizda 
@oddiiii oding hati hati ya disana jaga diri yaa, buat kami bangga 

yaa*jiaahkami;D* bawak oleh oleh yee kalau balik hihihi I'll miss u :*{} 

sebut oding hati hati ya sana jaga diri ya buat kami bangga ya 

jiahkami di bawak oleh oleh ye kalau balik hihihi i l mis u 
2 

377 mazaya_rizda 
@HabibAlUmam biarin :p , kan @oddiiii mau pigi jauh, dinegri orang 

pulak pasti bakalan kangen maya hihihi :3 

sebut biarin p kan sebut mau pigi jauh dinegri orang pulak pasti 

bakal kangen maya hihihi 
2 

378 mazaya_rizda 
@CindyYovanny @sintiaputrii @renaalfiana memang kok gak 

selamanya indah,aku lupa kapan terakhir aku merasakan keindahan itu :') 

sebut sebut sebut memang kok tidak lama indah aku lupa kapan 

akhir aku rasa indah itu 
2 

379 mazaya_rizda 
@renaalfiana @CindyYovanny @sintiaputrii hidup aku tu PENUH 

kegalauan, jadi udah biasa aja ngadepinnya :'D 

sebut sebut sebut hidup aku tu penuh galau jadi udah biasa saja 

ngadepinya di 
2 

380 mazaya_rizda 
@renaalfiana @CindyYovanny @sintiaputrii pasti ada usaha cuman gak 

kenak kayaknya :') 

sebut sebut sebut pasti ada usaha cuman tidak nak kayak 
2 

381 mazaya_rizda 
@dianameidi7 meii aku bisa nyo, tapi si gapuak belum ada balas mention 

lagi , coba kau telp meii nomor yang belakanganya 52 

sebut mei aku bisa nyo tapi si gapuak belum ada balas mention 

lagi coba kau telpon mei nomor yang belakanganya 
2 
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382 mazaya_rizda Senyum kalau dibuat buat emng gak ada bagus bagusnya (n) senyum kalau buat buat emng tidak ada bagus bagus n 2 

383 mazaya_rizda @WYayuu wess ngeri persiapan wy , nanti bagi bagi yaaa u,u sebut wes ngeri siap wy nanti bagi bagi ya u u 2 

384 mazaya_rizda @renaalfiana kita masih dijalan nich tante, besok ajah gimana ? sebut kita masih jalan nich tante besok ajah gimana 2 

385 mazaya_rizda 
@renaalfiana belum juga , maya rencana buat waktu masuk sekolah, 

muehehe mana sempat buat dikampung, kerajinan kali -,- 

sebut belum juga maya rencana buat waktu masuk sekolah 

muehehe mana sempat buat kampung rajin kali 
2 

386 mazaya_rizda 
@renaalfiana nantilaah agak agak sebulan lagi baru, ini masih kena virus 

libur, belum stabil lagi muehehehe :$ 

sebut nanti agak agak bulan lagi baru ini masih kena virus libur 

belum stabil lagi muehehehe 
2 

387 mazaya_rizda Boleh jujur? Deg degan sumpah boleh jujur deg degan sumpah 2 

388 mazaya_rizda Minum air jeruk nipis, Lagi :o minum air jeruk nipis lagi o 2 

389 mazaya_rizda 
Semoga besok lancar ya allah gak ada kesalahan sedikit pun , semoga 

suara besok nyaring keluarnya ya allah, amin o:) 

moga besok lancar ya alah tidak ada salah sedikit pun moga suara 

besok nyaring luar ya alah amin o 
2 

390 mazaya_rizda 
@ZoniaAlqanita jon semangat yaa buat besok ngibar , semoga sukses 

joon. Hari ini tanggal 16 ya jon, nanti balasnya juga gak apa apa :* 

sebut jon semangat ya buat besok ngibar moga sukses jon hari ini 

tangal ya jon nanti balas juga tidak apa apa 
2 

391 mazaya_rizda Ciee yang minggu depan libur terus banyak tugas cieee :$ cie yang mingu depan libur terus banyak tugas cie 2 

392 mazaya_rizda Ndeeh enaknya tidur, tapi pr belum siap haaa ._. ndeh enak tidur tapi pr belum siap ha 2 

393 mazaya_rizda 
@FithriOzy kalau nomor teman maya ada , nanti minta aja sama dia , 

maya krim lewat dm ya kaak 

sebut kalau nomor teman maya ada nanti minta saja sama dia 

maya krim lewat dm ya kak 
2 

394 mazaya_rizda @FithriOzy alhamdullillah mulai berkembang kak ditangan karim dkk sebut alhamdulilah mulai kembang kak tang karim dk 2 

395 mazaya_rizda Gak berasa punya twitter kalau kayak gini ._. tidak asa punya twiter kalau seperti begini 2 

396 mazaya_rizda 

@SaputraRinaldy belum tau kaak,soalnya osis belum lks,tu adek adek tu 

baru minta ttd yg ketua,skre,bend, sama ketua" bidng,mngkn oktober kak 

sebut belum tahu kak soal osis belum lks tu adek adek tu baru 

minta td yang ketua skre bend sama ketua bidng mngkn oktober 

kak 

2 

397 windysisilia 
Kakak seharian gak ada nampak, kemana ajaa? â€” Kepo kali lah anon 

ni,kaya sering nampak aja kita http://t.co/NEZrWR1q8Y 

kakak hari tidak ada nampak mana saja kepo kali lah anon ni 

kaya sering nampak saja kita 
2 

398 windysisilia 
Apa kekecewaan besar pertama yang kamu alami? â€” Kecewa karna 

dikhianati:(:(:(hehe!!! http://t.co/2l09PqDPAj 

apa kekecewan besar pertama yang kamu alami kecewa karna 

khianat hehe 
2 

399 windysisilia 
Kak hujan2 gini gak kangen pacar? â€” Diamdeh yaaa...jangan buat 

kakak murka http://t.co/Dahd8T3aQn 

kak hujan begini tidak kangen pacar diamdeh ya jangan buat 

kakak murka 
2 

400 windysisilia 
Ngajak sarapan tuâ€œ@lukii_chandra: Hhhh (Â´0'Æª) tumben amat ini 

mata bangun pagi-___-â€• 

ngajak sarap tu sebut h tumben banget ini mata bangun pagi 
2 

401 mazaya_rizda @dianameidi7 meii jangan lupa tanyain sama abang kau jaket tu yaa sebut mei jangan lupa tanyain sama abang kau jaket tu ya 2 

402 windysisilia 
Dunia emang sempit kalau nggak teman dekat paling teman jauh yang 

ngembat,gawatgawat:s 

dunia emang sempit kalau tidak teman dekat paling teman jauh 

yang ngembat gawatgawat s 
2 

403 windysisilia 

Sibuk lu..mentang pacar baruâ€œ@lukii_chandra: Sok mesra kalian ni ( 

Ë˜Ë˜Ì¯) "@windysisilia: Alay lu...youto daaa 

â�¤â€œ@yogapratamatama: 

sibuk kamu mentang pacar baru sebut sok mesra kalian ni sebut 

norak kamu youto da sebut 2 

404 windysisilia 
Is sumpahya ada yg lebih kurus dari aku lagi!!!!!â€œ@lukii_chandra: 

Tapi kyk mayat:p "@windysisilia: Baguslah kurus seksi ya kagak? 

is sumpahya ada yang lebih kurus dari aku lagi sebut tapi kyk 

mayat p sebut bagus kurus seksi ya kagak 
2 
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405 windysisilia 

Pokoknya ada tapi aku blm tau dimanaâ€œ@lukii_chandra: Ahaha mana 

mana?~(Ë‡â–¼Ë‡~)(~Ë‡â–¼Ë‡)~ "@windysisilia: Is sumpahya ada yg 

lebih kurus 

pokok ada tapi aku belum tahu mana sebut ahaha mana mana 

sebut is sumpahya ada yang lebih kurus 2 

406 windysisilia 

Shit bgt lau...kalau gitu kita gausah lg temananâ€œ@lukii_chandra: 

Berarti msh elu yg kurus=)) "@windysisilia: Pokoknya ada tapi aku blm 

tau 

shit banget lau kalau gitu kita gausah lg teman sebut arti msh elu 

yang kurus sebut pokok ada tapi aku belum tahu 2 

407 windysisilia 
Happy anniv ya ming!! Semoga cepat putus biar bisa kau main pu... â€” 

Makasi wish nya am:)btw thnks ya buat fans !!!! http://t.co/5bjgxLFfIx 

hapy aniv ya ming moga cepat putus biar bisa kau main pu 

makasi wish nya am btw thnks ya buat fans 
2 

408 windysisilia 
tips pacaran lama gimana? â€” Kalau saya sih... Sering sering aja 

kelahi,terus saling percaya haha saling mengerti... http://t.co/fozD7ziov2 

tips pacar lama gimana kalau saya sih sering sering saja kelahi 

terus saling percaya haha saling erti 
2 

409 windysisilia 

gunanya kelahi apa ka? terus kalau putus nyambung eh ... â€” Masak 

pacaran serius terus gada kelahinya...mana enak... 

http://t.co/FCceRLcvZN 

guna kelahi apa kak terus kalau putus nyambung eh masak pacar 

serius terus gada lah mana enak 2 

410 windysisilia 

waw egois dong tuh namanya, gimana caranya supaya bua... â€” Yaaaa 

itu saya tidak tau..mungkin karna saya makin ha... 

http://t.co/QnFoK2p0sQ 

waw egois dong tuh nama gimana cara supaya bua ya itu saya 

tidak tahu mungkin karna saya makin ha 2 

411 windysisilia 
klo dijual teddy kaka semua kira2 dpt apa ya? â€” Jangan ;) tidak boleh 

dijual yaaa:) demam kakak nnti deq..kiraki... http://t.co/rJEbPIKRdh 

kalau jual tedy kaka semua kira dapat apa ya jangan tidak boleh 

jual ya demam kakak nti deq kiraki 
2 

412 windysisilia Kok gendutan lo ? â€” Efek ganja mungkin hehe http://t.co/7dd7jrtDxl kok gendut lo efek ganja mungkin hehe 2 

413 mazaya_rizda 
Satu kelas nonton satu film yang sama itu rasanya gimanaaa gitu 

(Ð·Â´âŒ£`Îµ) 

satu kelas nonton satu film yang sama itu rasa gimana gitu 
2 

414 windysisilia 
Duh ni lebay apa emang kangen ni?me tooðŸ˜˜â€œ@EmmaFajriantiR: 

Tiba tiba terserang serangan kangen @windysisilia 

duh ni lebih apa emang kangen ni me to sebut tiba tiba serang 

rang kangen sebut 
2 

415 mazaya_rizda Jenuh rasanya belajar, udah sampai titik puncak ._. jenuh rasa ajar udah sampai titik puncak 2 

416 windysisilia 

Aku dah hp baru hp lama dah ku buang ...bilo udin den 

plg?@ekkiriyanto: kau delete aku ya kan cukup tau sumpah 

@windysisilia 

aku dah hp baru hp lama dah aku buang bilo udin den plg sebut 

kau delete aku ya kan cukup tahu sumpah sebut 2 

417 windysisilia 
Kok lama kali?susah aku gada dia ni!!rapuh ! Jangan gitula ki:) ngejek 

tuâ€œ@ekkiriyanto: @windysisilia udin ang pulang desember,kan 

kok lama kali susah aku gada dia ni rapuh jangan gitula ki ngejek 

tu sebut sebut udin ang pulang desember kan 
2 

418 windysisilia 

Masak iya?dah la usah datang2 dia krmh aku lg:)seriuslah 

ki?â€œ@ekkiriyanto: @windysisilia kalau untuk aming ndak ingat 

do,seksi kalee lah 

masak iya dah la usah datang dia krmh aku lg serius ki sebut 

sebut kalau untuk aming ndak ingat do seksi kale lah 2 

419 windysisilia 

Taikdia tu lembek...eh iya aku kan gateman dia lagi:)lupa 

aku@ekkiriyanto: @windysisilia dia malas sama kau,kau udh lembek 

katanya 

taikdia tu lembek eh iya aku kan gateman dia lagi lupa aku sebut 

sebut dia malas sama kau kau sudah lembek kata 2 

420 windysisilia 

Tengah malam menjelang subuh dah market aja 

yana;):):):(â€œ@TriyanaRamadani: RT @windysisilia: 

Anjing????????????â€• 

tengah malam jelang subuh dah market saja yana sebut rt sebut 

anjing 2 

421 windysisilia Hahaha gada aku ajarin ya..kan kita hanya bersenang2 aja disana hahaha gada aku ajarin ya kan kita hanya senang saja sana haha 2 
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hahaâ€œ@TriyanaRamadani: Waktu ke sungai hijau dulu tu ha ming:( sebut waktu ke sungai hijau dulu tu ha ming 

422 windysisilia 
Duh pengen keluar gatau sama siapa biasanya ada kawan:( TI yok 

@ekkiriyanto: nyambung aje lu min 

duh ingin keluar gatau sama siapa biasa ada kawan t yok sebut 

nyambung aje kamu min 
2 

423 windysisilia 
Kami siapa?aku sama udin aja ya :(â€œ@ekkiriyanto: kalau lg ga ada 

siapa siapa baru aja nyariin kami huuuffft ngebetein tau @windysisilia 

kami siapa aku sama udin saja ya sebut kalau lg tidak ada siapa 

siapa baru saja nyarin kami huft ngebetein tahu sebut 
2 

424 windysisilia 

Kamu jangan kasar ya sayang:*bobo 

gihðŸ˜˜ðŸ˜˜ðŸ˜˜ðŸ˜¹â€œ@amalinapz: gausah ngmnglah sisil 

fakkkkî�™î�šî€�"@windysisilia: Hahah kenapa aku lg 

sayang?ðŸ˜˜ðŸ™Š 

kamu jangan kasar ya sayang bobo gih sebut gausah ngmnglah 

sisil fak sebut hahah kenapa aku lg sayang 
2 

425 windysisilia 

Hanya aku yang gaul ya 

sayangðŸ˜¡ðŸ˜¡ðŸ˜¡ðŸ‘�ðŸ‘�ðŸ‘�â€œ@amalinapz: gegara anda saya 

gabisa update sleping,ga update kan ga 

gaulî�’î�’î�šî€�"@windysisilia: 

hanya aku yang gaul ya sayang sebut gegara anda saya gabisa 

update sleping tidak update kan tidak gaul sebut 
2 

426 windysisilia 
Hahahah amin kan lahâ€œ@sahid_ade: @windysisilia jahat kau 

ndy,mask kau doakn dilla cepat putus.hahaâ€• 

hahahah amin kan lah sebut sebut jahat kau ndy mask kau doakn 

dila cepat putus haha 
2 

427 windysisilia 
Antek pagi baru dil:*â€œ@fadillanahda: @windysisilia 

â€œ@TwitFAKTA: Di Jepang angka sial adalah angka 4, 

antek pagi baru dil sebut sebut sebut di jepang angka sial adalah 

angka 
2 

428 windysisilia Lalai waktu muda celaka saat tua lalai waktu muda celaka sat tua 2 

429 windysisilia Jangan pulang lagi yang...tidur aja sama gawang ya @yogapratamatama jangan pulang lagi yang tidur saja sama gawang ya sebut 2 

430 mazaya_rizda 
@auliyanurri auuu udah kau copy kan kata sambutan sama latar belakang 

yang kau dapat tadi ? 

sebut au udah kau copy kan kata sambut sama latar belakang 

yang kau dapat tadi 
2 

431 windysisilia 

Gausah kau mention ke dia jugala...eeeh dahlah 

dilðŸ‘�â€œ@fadillanahda: Ampun:( tp bener ngga â€œ@windysisilia: 

Ah usah memandai dil 

gausah kau mention ke dia jugala eh dah dil sebut ampun tp 

benar nga sebut ah usah mandai dil 2 

432 windysisilia 

Dahlah...kau ni!!! Eh kau dah liat rambut baru aku?â€œ@fadillanahda: 

Ndak ndak ampooonðŸ˜©ðŸ˜©â€œ@windysisilia: Gausah kau mention 

ke dia jugala 

dah kau ni eh kau dah lihat rambut baru aku sebut ndak ndak 

ampon sebut gausah kau mention ke dia jugala 2 

433 windysisilia 

Udah woy..haha besok ke uin gapake jilbab lahâ€œ@fadillanahda: 

ðŸ˜©ðŸ˜© belum!! Dah kek bule? â€œ@windysisilia: Dahlah...kau ni!!! 

Eh kau 

udah woy haha besok ke uin gapake jilbab lah sebut belum dah 

seperti bule sebut dah kau ni eh kau 2 

434 windysisilia 

Iya kuliah besok...ngapa mau ikut kau aku balek 

kampung?â€œ@fadillanahda: Bagustu gak usah pake lg ya. Emg kau 

kuliah besok?â€œ@windysisilia: 

iya kuliah besok ngapa mau ikut kau aku balek kampung sebut 

bagustu tidak usah pakai lg ya emg kau kuliah besok sebut 2 

435 windysisilia 
Haha mati ajalah dila lagi sayang:*â€œ@fadillanahda: Usah lagi kuliah.. 

Mending aku bobok dihums daripada ikut;)â€œ@windysisilia: 

haha mati aja dila lagi sayang sebut usah lagi kuliah mending aku 

bobok dihums daripada ikut sebut 
2 

436 windysisilia 

Hahha dah iya pula kau blg siti-_-"cepat kali pun aku punya 

anak:("@sitinurahani: Anak mana ni windy?._. RT @windysisilia: Haha 

ngapa 

haha dah iya pula kau bilang siti cepat kali pun aku punya anak 

sebut anak mana ni windy rt sebut haha ngapa 2 

437 windysisilia @yogapratamatama : #Scorpio: ketergesa-gesaan seringkali membawa sebut hashtag gesa gesan seringkali bawa sesal makanya belum 2 
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penyesalan. Makanya sebelum memulai siapkan hati dan pikiran dulu." mulai siap hati dan pikir dulu 

438 windysisilia 
Berat badan aku naik:$"@fadillanahda: Berat 

masalah?:(â€œ@windysisilia: Berat-____-"â€•" 

berat badan aku naik sebut berat masalah sebut berat 
2 

439 windysisilia 
Kurasa engga lah,badan kau kek gitu gitu aja ku liatâ˜€"@fadillanahda: 

Berat badan aku turun:$â€œ@windysisilia: Berat badan aku 

kurasa tidak lah badan kau seperti gitu gitu saja aku lihat sebut 

berat badan aku turun sebut berat badan aku 
2 

440 windysisilia 
Pemburu nya adalah aku my sweetyyoga"@RiyandiL: Sepandai apapun 

tupai melompat, pasti akan ditembak pemburu juga~" 

buru nya adalah aku my swetyoga sebut pandai apa tupai lompat 

pasti akan tembak buru juga 
2 

441 windysisilia 
@yogapratamatama "@SifatLahir: Scorpio: Sangat setia dalam 

melakukan hubungan persahabatan maupun cinta." 

sebut sebut scorpio sangat setia dalam laku hubung sahabat 

maupun cinta 
2 

442 windysisilia 
Innalillahiwainnalillahiroji'un selamat jalan guru smp13 kami buka fariza 

semoga amal ibadah diterima di sisi allah ðŸ‘¼ 

inalilahiwainalilahiroji un selamat jalan guru smp kami buka 

fariza moga amal ibadah terima di sisi alah 
2 

443 windysisilia 
Kau yang ajarin aku sesat :(â€œ@rivalzaza: Astaga ndyyy tobat lah 

kamu lagi =D "@windysisilia: Lamak minum tuak le â€œ@rivalzaza: 

kau yang ajarin aku sesat sebut astaga ndy tobat lah kamu lagi di 

sebut lamak minum tuak le sebut 
2 

444 windysisilia 
Ngajak kemano?minum tuak?hahaâ€œ@rivalzaza: Kau ndak ngajak" aku 

:( "@windysisilia: Kau yang ajarin aku sesat :(â€œ@rivalzaza: Astaga 

ngajak kemano minum tuak haha sebut kau ndak ngajak aku 

sebut kau yang ajarin aku sesat sebut astaga 
2 

445 windysisilia 

Belajar lah le ang senin uas â€œ@rivalzaza: Sok" lah godok :( 

"@windysisilia: Haha soksok ang godok:(â€œ@rivalzaza: Astaga kalau 

itu gaklah 

ajar lah le ang senin uas sebut sok lah godok sebut haha soksok 

ang godok sebut astaga kalau itu gaklah 2 

446 windysisilia 
Hahha kita liat siapa yang menang ya cikuâ€œ@annisaamalia_: Okee 

kita liat ajaaRT @windysisilia: Oy selo lah,madrid juara besok 

haha kita lihat siapa yang menang ya ciku sebut oke kita lihat 

ajart sebut oy selo lah madrid juara besok 
2 

447 windysisilia 
Gak semua hubungan yang lama bakal bertahan lama juga,sekarang 

belajar merelakan...pahit memangðŸ˜”ðŸ’” 

tidak semua hubung yang lama bakal tahan lama juga sekarang 

ajar rela pahit memang 
2 

448 windysisilia 
Gada yang jauh mel,rumah masih yang lama kok:$â€œ@irarachmathika: 

Iya dah lama,jauh lii sekarangâ€œ@windysisilia baik baik aja mel... 

gada yang jauh mel rumah masih yang lama kok sebut iya dah 

lama jauh l sekarang sebut baik baik saja mel 
2 

449 windysisilia 
Kau tu main ke kampus aku:(â€œ@irarachmathika: Haha rumah ku yg 

jauh ya:(mainlah kekampus kami ming!â€œ@windysisilia Gada yang 

kau tu main ke kampus aku sebut haha rumah aku yang jauh ya 

main kampus kami ming sebut gada yang 
2 

450 windysisilia 

Tau den nyo,ganteng kan mirip sagnaâ€œ@RajaOkky: Ohahaha masak 

gk mau sama balotelli:D "@windysisilia: ndak do beb,mati lah aden 

emang suk 

tahu den nyo ganteng kan mirip sagna sebut ohahaha masak tidak 

mau sama baloteli di sebut ndak do beb mati lah aden emang suk 2 

451 windysisilia 

Makasi rul kado jangan lupaðŸ˜‹â€œ@khairulazmi09: "Sekali lagi HBD 

geng \m/ @windysisilia: Terimakasih yaaaaaaâ�¤ï¸�ðŸ˜˜ðŸ�»ðŸ˜• @ 

3 maret ! http: 

makasi rul kado jangan lupa sebut kal lagi hbd geng \m sebut 

terimakasih ya maret htp 2 

452 windysisilia 
Seriuslah?haha â€œ@khairulazmi09: Iyaa mau apa ? Haha 

"@windysisilia: Makasi rul kado jangan lupaðŸ˜‹â€œ@khairulazmi09: " 

serius haha sebut iya mau apa haha sebut makasi rul kado jangan 

lupa sebut 
2 

453 windysisilia 

Doa kan MU ku menang yaaaâ€œ@windysisilia rivalzaza: Hihi Buat ndy 

jugaâ™¥â™¥"@windysisilia: â™¥â™¥kukasih 2love untuk ipal 

"@rivalzaza: â™¥ 

doa kan kamu aku menang ya sebut rivalzaza hihi buat ndy juga 

sebut kukasih love untuk ipal sebut 2 

454 windysisilia 
:("@suhafitridj: Semua nya ditiru,apa apa ditiru. Perlu celana dalam aku 

ditiru juga?HAHA" 

sebut semua nya tiru apa apa tiru perlu celana dalam aku tiru juga 

haha 
2 
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455 windysisilia 
Kamu nyambung aja ya:$"@suhafitridj: Si.... "@windysisilia: 

omonganmu itu kaya nasi ba.............????"" 

kamu nyambung saja ya sebut si sebut omong itu kaya nasi ba 
2 

456 windysisilia 
Kamu banget tau"@rivalzaza: Siiiiii"@windysisilia: omonganmu itu 

kaya nasi ba.............????"" 

kamu banget tahu sebut si sebut omong itu kaya nasi ba 
2 

457 windysisilia 
Jujurlah sayang aku tak mengapaâ™¬"@rivalzaza: Hahaha jelaslah 

ndy"@windysisilia: Kamu banget 

jujur sayang aku tak apa sebut hahaha jelas ndy sebut kamu 

banget 
2 

458 windysisilia 
Mending lu diam deh"@rivalzaza: Biar semua terasa berbeda 

~"@windysisilia: Jujurlah sayang 

mending kamu diam deh sebut biar semua asa beda sebut jujur 

sayang 
2 

459 windysisilia 

Kok bisa kalah ya?:("@rivalzaza: Mampus lu 

HAHAHAHA"@windysisilia: Mending lu isi deh pulsa gue :( 

@rivalzaza"" 

kok bisa kalah ya sebut mampus kamu hahahaha sebut mending 

kamu isi deh pulsa gue sebut 2 

460 windysisilia 
Ingat tu MU tik malam main:("@rivalzaza: Dah jelas chelsea ndak 

terkalahkan dikandang ingat tuh baik 

ingat tu kamu tik malam main sebut dah jelas chelsea ndak kalah 

kandang ingat tuh baik 
2 

461 windysisilia 
Yo la den suruh ica isikan lah"@rivalzaza: Hahaha pulsa gue ndyyyyy 

"@windysisilia: Ingat tu MU tik malam main:("@rivalzaza: 

yo la den suruh ica isi lah sebut hahaha pulsa gue ndy sebut ingat 

tu kamu tik malam main sebut 
2 

462 windysisilia 
Sombong kau tai:("@rivalzaza: @annisaulkhairah @windysisilia iya nih 

pagi" udah bahas chelsea menang :(" 

sombong kau tahi sebut sebut sebut iya nih pagi udah bahas 

chelsea menang 
2 

463 windysisilia 
Cepatlah kirim no kau sama ica...20 aja isikan pulsa org gila tu ca 

@rivalzaza @annisaulkhairah 

cepat kirim no kau sama ica saja isi pulsa orang gila tu ca sebut 

sebut 
2 

464 windysisilia 
Alhamdullilah baik..udah gendut dah putih dah..rambut masih 

jreng"@tasyakurna: @windysisilia not fine kawindy,hmm 

alhamdulilah baik udah gendut dah putih dah rambut masih jreng 

sebut sebut not fine kawindy hm 
2 

465 windysisilia 
Mahal obat putih aku ni..gado dah cantik kek gini dah,itu hal yang sangat 

mustahil"@tasyakurna: @windysisilia pakai 

mahal obat putih aku ni gado dah cantik seperti begini dah itu hal 

yang sangat mustahil sebut sebut pakai 
2 

466 windysisilia Mending lu diem deh"@rivalzaza: Kemana lah enaknya suntuk kali ha" mending kamu diem deh sebut mana lah enak suntuk kali ha 2 

467 windysisilia 
Yok kita ke ska yoook..bawa aku jalan"@rivalzaza: Kemana kita ndy? 

Suntuk aku ha "@windysisilia: Mending lu diem 

yok kita ke ska yok bawa aku jalan sebut mana kita ndy suntuk 

aku ha sebut mending kamu diem 
2 

468 windysisilia 
Muncung tolong be"@RusydinaSF: @ChandraMuliyadi aku gak pake 

jilbab nanti diusir aku dr kampus kau, trus lagian gak 

muncung tolong be sebut sebut aku tidak pakai jilbab nanti usir 

aku dr kampus kau trus lagi tidak 
2 

469 windysisilia 
Aku tak galau "@dwitasaridwita: #Pisces: cukup, ya, galaunya. Jangan 

buang-buang tenaga untuk hal yang sia-sia." 

aku tak galau sebut hashtag cukup ya galau jangan buang buang 

tenaga untuk hal yang sia sia 
2 

470 windysisilia Entah itu diambil tuhan atau diambil org lain.. entah itu ambil tuhan atau ambil orang lain 2 

471 windysisilia 
Pigi ngelayat?"@suhafitridj: ya allah pak ir!!!!:'(:'( tenang disana ya 

pak!!:') saya bakal buktiin ke bapak kalau saya bakalan sukses!" 

pigi ngelayat sebut ya alah pak ir tenang sana ya pak saya bakal 

buktin ke bapak kalau saya bakal sukses 
2 

472 windysisilia 
Itu wajib di kunci!!!"@tasyakurna: Iya kak:( kunci ni:( seperti kk 

mengunci 2 cwok "@windysisilia: Diam ya tasya:*"@tasyakurna: Okay 

itu wajib di kunci sebut iya kak kunci ni seperti k kunci cwok 

sebut diam ya tasya sebut okay 
2 

473 windysisilia 
Jika kau tau sesuatu akan berakhir buruk,sanggupkah kau 

menghentikannya saat masih terasa indah?:) 

jika kau tahu suatu akan akhir buruk sangupkah kau 

menghentikanya sat masih asa indah 
2 

474 windysisilia 
Jangan bohong aja dek:p kalah barca tu nnti lagi 

haha:p"@zikrypratamaa: @windysisilia idih gak pernah yaa aku galau 

jangan bohong saja dek p kalah barca tu nti lagi haha p sebut 

sebut idih tidak pernah ya aku galau p 
2 
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:p" 

475 windysisilia 
Ndeh ada suha aaa,malas aku :("@suhafitridj: O "@zikrypratamaa: 

@windysisilia idih gak pernah yaa aku galau :p"" 

ndeh ada suha a malas aku sebut o sebut sebut idih tidak pernah 

ya aku galau p 
2 

476 windysisilia 

Ngapah ni nyambung aja:p"@suhafitridj: Gak,lambaikan tangan 

kekamera:) "@windysisilia: Jika kau tau sesuatu akan berakhir 

buruk,sanggupka 

ngapah ni nyambung saja p sebut tidak lambai tang kamera sebut 

jika kau tahu suatu akan akhir buruk sangupka 2 

477 windysisilia 

Mau nya siapa?hahaâ€œ@rivalzaza: Siapa yg pergi ndy?"@windysisilia: 

O:)â€œ@rivalzaza: Mati dong :3"@windysisilia: Pergi untuk 

selamanya"â€�"â€� 

mau nya siapa haha sebut siapa yang pergi ndy sebut o sebut mati 

dong sebut pergi untuk lama 2 

478 windysisilia 
Cepat sembuh galih,peluk:*"@fadillanahda: Cepat 

sembuh{}â€œ@galih_rakasiwii: sakitnya kambuh lagiâ€•" 

cepat sembuh galih peluk sebut cepat sembuh sebut sakit kambuh 

lagi 
2 

479 windysisilia 
Salah?selagi aku gapunya pacar gpp kale"@fadillanahda: Jgn gatal sama 

pacarku:):)â€œ@windysisilia: Cepat sembuh galih,peluk:* 

salah lagi aku gapunya pacar gp kale sebut jangan gatal sama 

pacar sebut cepat sembuh galih peluk 
2 

480 windysisilia 
Tapi pacar org pula yang buat mata tu fress"@fadillanahda: Jgn sama 

pacar orgâ€œ@windysisilia: Salah?selagi aku gapunya pacar gpp kale 

tapi pacar orang pula yang buat mata tu fres sebut jangan sama 

pacar orang sebut salah lagi aku gapunya pacar gp kale 
2 

481 windysisilia 
emang org kalau lagi butuh nya aja baru kaya ingus sama idung lengket 

terus~ 

emang orang kalau lagi butuh nya saja baru kaya ingus sama 

idung lengket terus 
2 

482 windysisilia 
Sumpah jorok:("@fahrulrizaal: Kayak dahak dan 

tenggorokan"@windysisilia: 

sumpah jorok sebut seperti dahak dan tengorokan sebut 
2 

483 windysisilia 
Okee tunggu aku minta maaf besok ya"@fahrulrizaal: @windysisilia pas 

lebaran aja minta maaf nya" 

oke tungu aku minta maf besok ya sebut sebut pas lebaran saja 

minta maf nya 
2 

484 windysisilia 

kembali kepada seseorang yang membuat ku lebih berarti ndehndeh 

hahaâ€œ@ervizul_putra: Gak tau jugak, emang kmu mau kembali 

apa?@windysisiliaâ€• 

kembali kepada seseorang yang buat aku lebih arti ndehndeh 

haha sebut tidak tahu jugak emang k mau kembali apa sebut 2 

485 windysisilia 
Dah lah tidur lagi yaaaâ€œ@ervizul_putra: Waw, emang siapa orang 

itu?@windysisiliaâ€• 

dah lah tidur lagi ya sebut waw emang siapa orang itu sebut 
2 

486 windysisilia Masih sakit.masih ngilu.masih saja terusterusan terjadi...apa iniðŸ˜µðŸ˜• masih sakit masih ngilu masih saja terusterusan jadi apa ini 2 

487 windysisilia 
Pembongiâ€œ@ervizul_putra: Hmmm tanggung kali,tinggal bilang aja 

hehe, yaudah gamau jawab juga gapapa @windysisiliaâ€• 

bong sebut hm tangung kali tingal bilang saja hehe yaudah 

gamau jawab juga gapapa sebut 
2 

488 windysisilia Kadang yang sakit kali ni yang nggak bisa buat tidur ! ðŸ˜¨ kadang yang sakit kali ni yang tidak bisa buat tidur 2 

489 windysisilia Akankah suatu saat kau berubah pikiran dan kembaliðŸ™• a suatu sat kau ubah pikir dan kembali 2 

490 windysisilia 
Karna sesuatu yang pergi meskipun kembali ia tak akan pernah sama 

lagiðŸ˜• 

karna suatu yang pergi meski kembali ia tak akan pernah sama 

lagi 
2 

491 windysisilia 
@ipehfitri mana ada minta carikan cowok hehe:p peh tolong jangan blg 

blg lagi yaaaa mulut tu mulutðŸ˜¤ 

sebut mana ada minta carik cowok hehe p peh tolong jangan 

bilang bilang lagi ya mulut tu mulut 
2 

492 windysisilia 

Haha,tulah kan harusnya udah ngerasain semuanya tu 

bebâ€œ@megatkaltitakwa: @windysisilia blm pernah ngerasain selain 

rasa hambar :| 

haha tulah kan harus udah ngerasain mua tu beb sebut sebut 

belum pernah ngerasain selain rasa hambar 2 

493 windysisilia Kapan kita kuliah ni bang?â€œ@rivalzaza: Hmm iyalah harus ada adek kapan kita kuliah ni bang sebut hm iya harus ada adek sebut jadi 2 
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:3"@windysisilia: Jadi harus ada adek pulak bang?â€œ@rivalzaza: harus ada adek pulak bang sebut 

494 windysisilia 
Gausah dipikirin bang...yang penting happyâ€œ@rivalzaza: Ngak tau do 

dek abg lelah mikirnya"@windysisilia: Kapan kita kuliah ni bang? 

gausah dipikirin bang yang penting hapy sebut tidak tahu do dek 

abg lelah mikirnya sebut kapan kita kuliah ni bang 
2 

495 windysisilia 
Emang nggak ada yang bisa pernah ngerti sama perasaan 

niðŸ™‡ðŸ™‡ðŸ™‡ðŸ™‡ðŸ™‡ 

emang tidak ada yang bisa pernah ngerti sama as ni 
2 

496 ResdifaEza 
kayak kak @irnimayriantika nggak aja @zhajha1 "@MentionKe: 

#mentionke teman kamu yang tak ada hari tanpa selfie alay 

seperti kak sebut tidak saja sebut sebut hashtag teman kamu yang 

tak ada hari tanpa selfie norak 
2 

497 ResdifaEza yok kita ke kuburan,, sepi @ebbi_huan butuh suasana baru yo :) yok kita ke kubur sepi sebut butuh suasana baru yo 2 

498 ResdifaEza 
ini miris mesti bangun tiap bentar harus ngecek jaringan buat ngirim 

tugas yang deadlinenya jam 12, dan endingnya baru terkirim jam 2;47 , 

ini miris mesti bangun tiap bentar harus ngecek jaring buat 

ngirim tugas yang deadlinenya jam dan endingnya baru kirim jam 
2 

499 ResdifaEza 
hampir tiap hari harus nyari kesalahan, kesalahan coding yang antah 

berantah [pic] â€” https://t.co/X8zDG57O8D 

hampir tiap hari harus nyari salah salah coding yang antah antah 

pic 
2 

500 ResdifaEza 
kita ngga tau apa yang akan terjadi di masa depan, namun keinginan dan 

kepercayaan hati lah ygâ€¦ http://t.co/eEuLgymf5v 

kita nga tahu apa yang akan jadi di masa depan namun ingin dan 

kepercayan hati lah yang 
2 

501 ResdifaEza 
melangkah jauh kedepan,, masa lalu jadikan sebuah pelajaran 

ðŸ™†ðŸ™ŒðŸ™‹ http://t.co/GQZLnAmnB1 

lang jauh depan masa lalu jadi buah ajar 
2 

502 ResdifaEza 

"@dwitasaridwita: Cinta seperti apa yang ada di bola matamu? Hingga 

tak ada satupun yang mampu menggeser kamu dari pikiranku? clek 

@yudi_mks 

sebut cinta seperti apa yang ada di bola mata hingga tak ada satu 

yang mampu mengeser kamu dari pikir clek sebut 2 

503 ResdifaEza 
boleh nggak ujian nya di undur, bingung mesti belajar kodingan php 

sebanyak ini, sdgkan waktu tinggal bbrapa jam lagii bbrpa jam lagii,, 

boleh tidak uji nya di undur bingung mesti ajar kodingan php 

banyak ini sdgkan waktu tingal brapa jam lagi brpa jam lagi 
2 

504 ResdifaEza 
hanya mengambil sedikit keputusan,, jangan pernah terlalu 

mengharapkan orang lain. 

hanya ambil sedikit putus jangan pernah lalu harap orang lain 
2 

505 ResdifaEza 

bergegaslah kawan, sambut masa depan, kota bergandeng tangan, kita 

untuk selamanya ðŸ™ŒðŸ™ŒðŸ˜˜ðŸ˜˜ðŸ˜±ðŸ˜±ðŸ˜Š,,â€¦ 

http://t.co/SKQApEaeAZ 

gegas kawan sambut masa depan kota gandeng tang kita untuk 

lama 2 

506 ResdifaEza 
nilai aja apa yang ada pada diri sendiri, jangan terlalu sibuk untuk 

menilai orang lain https://t.co/2qlYkRTCPs 

nilai saja apa yang ada pada diri sendiri jangan lalu sibuk untuk 

nilai orang lain 
2 

507 ResdifaEza 
setiap orang berbeda-beda ada yang terbuka dengan apa yang terjadi pada 

dirinya dan ada yang memilihâ€¦ https://t.co/tmelryFHcr 

tiap orang beda beda ada yang buka dengan apa yang jadi pada r 

dan ada yang pilih 
2 

508 windysisilia 
Mak eee sadis leðŸ™Šâ€œ@khairulazmi09: Sekalian buang aja ke jalan 

!â€• 

mak e sadis le sebut kalian buang saja ke jalan 
2 

509 windysisilia 

dahlah lebih terbiasa aku lg,pasti hmmm...????.â€œ@khairulazmi09: 

Aku dah terbiasa @windysisilia: Mak eee sadis 

leðŸ™Šâ€œ@khairulazmi09: 

dah lebih biasa aku lg pasti hm sebut aku dah biasa sebut mak e 

sadis le sebut 2 

510 ResdifaEza 
satnight, refresh otak dari segala bentuk emosi hari ini (at D'java Bro 

Cafe) â€” https://t.co/isCXAWj6Yi 

satnight refresh otak dari semua bentuk emosi hari ini at di java 

bro cafe 
2 

511 ResdifaEza 
mendadak, dan menggembel macam lelek, ga peduli pakek baju tidur 

yangâ€¦ (w/ zizi, Amilul, &amp; zizi at D'JAVA BRO) â€” 

dadak dan embel macam lelek tidak peduli pakek baju tidur yang 

w zizi amilul ampun zizi at di java bro 
2 
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https://t.co/zSkILFbLuT 

512 windysisilia 
Dah lah kita liat aja nti ya:)â€œ@khairulazmi09: Aku juga barca 

@windysisilia: Barca aja kau sendiriâ€œ@fakhrulrijall_: 

dah lah kita lihat saja nti ya sebut aku juga barca sebut barca saja 

kau sendiri sebut 
2 

513 ResdifaEza 
disini tempat ku menimba ilmu, banyak cerita yang di kenang di tempat, 

tempat ini mampu mengubahâ€¦ https://t.co/GrSNkHlGzB 

sini tempat aku timba ilmu banyak cerita yang di kenang di 

tempat tempat ini mampu ubah 
2 

514 ResdifaEza banyak manusia aneh di dunia ini banyak manusia aneh di dunia ini 2 

515 ResdifaEza semua akan percuma jika masih ada amarah dan benci â˜º semua akan cuma jika masih ada amarah dan benci 2 

516 ResdifaEza 
hidup yaaa harus nikmatin susah senang setiap hari, sabar, ikhlas, jalani, 

syukuri, lakukan aja sesuai apa yg ada pada diri kita, 

hidup ya harus nikmatin susah senang tiap hari sabar ikhlas jalan 

syukur laku saja suai apa yang ada pada diri kita 
2 

517 ResdifaEza 

suatu saat kita akan merindukan ini, ngerjain laporan sampai malam2 

begadang, bolakâ€¦ (w/ Fanrian &amp; Harris) [pic] â€” 

https://t.co/znAVeZncKy 

suatu sat kita akan rindu ini ngerjain lapor sampai malam 

begadang bolak w fanrian ampun haris pic 2 

518 ResdifaEza 
cobalah untuk tidak mengeluh, secapeknya kita menuntut ilmu, lebih 

capek an orang tua kita yang cari uang buat kita nuntut ilmu 

coba untuk tidak keluh capek kita tuntut ilmu lebih capek an 

orang tua kita yang cari uang buat kita nuntut ilmu 
2 

519 ResdifaEza 
terkadang kita sering memperhatikan kesalahan kecil yng dilakukan 

orang lain namun,, kesalahan yangâ€¦ https://t.co/rnkpnKwi50 

kadang kita sering hati salah kecil yang laku orang lain namun 

salah yang 
2 

520 windysisilia Hujanlah yang deras...sampai hari mingguðŸ˜Š hujan yang deras sampai hari mingu 2 

521 ResdifaEza 

ada yang pernah coba bikin mail server pakek distro linux mint gak? 

emergency ðŸ˜¥ðŸ˜¥ðŸ˜¥ðŸ˜¥ðŸ˜¥ðŸ˜¥ðŸ˜¥ðŸ˜¥ðŸ˜¥ (with febbi and 

roulina ) 

ada yang pernah coba bikin mail server pakek distro linux mint 

tidak emergency with febi and roulina 2 

522 ResdifaEza 
begadang sampai pagi pagi sekalih ðŸ˜¥ðŸ˜¥ (with febbi and roulina at 

Puskom UIN SUSKA) [pic] â€” https://t.co/HTFLyJQHai 

begadang sampai pagi pagi kalih with febi and roulina at puskom 

uin suska pic 
2 

523 ResdifaEza 
berusaha, berdo'a , hasilnya hanya bosa berserah sama yabg diatas, jika 

hasilnya gak baik, mungkin kesabaranâ€¦ â€” https://t.co/mRXFrqfgOB 

usaha berdo a hasil hanya bosa serah sama yabg atas jika hasil 

tidak baik mungkin sabar 
2 

524 ResdifaEza 
sendiri? iyaa,, tapii dah biasa,, di saat keluarga yg lain pada kumpul dan 

kita terpisahâ€¦ (at jalan fajar) â€” https://t.co/v9wDWCBZDQ 

sendiri iya tapi dah biasa di sat keluarga yang lain pada kumpul 

dan kita pisah at jalan fajar 
2 

525 ResdifaEza 
yakinlaah dibalik kegelapan ada sejuta cahaya yang bersinar 

https://t.co/8rzdox3Hi3 

yakin balik gelap ada juta cahaya yang sinar 
2 

526 ResdifaEza 
disaat kita sibuk mengurus diri kita, kenapa mesti orang lain yang lebih 

sibuk dari kita,? https://t.co/OYbB1ZCxIa 

sat kita sibuk urus diri kita kenapa mesti orang lain yang lebih 

sibuk dari kita 
2 

527 ResdifaEza 

tunangan vella with some one, semoga dilancarkan sampai acaraâ€¦ (w/ 

andico, Febby, &amp; Vella at Belakang Balok) â€” 

https://t.co/cUqMT3sZnP 

tunang vela with some one moga lancar sampai acara w andico 

feby ampun vela at belakang balok 2 

528 ResdifaEza 
bergegaslah kawan, sambut masa depan, kita berpegang tangan, kita 

ntuukâ€¦ https://t.co/qfMcDEb2uw 

gegas kawan sambut masa depan kita pegang tang kita ntuk 
2 

529 ResdifaEza apa yg terjadi sekarang jadikan motivasi buat masa depan apa yang jadi sekarang jadi motivasi buat masa depan 2 

530 ResdifaEza 
Thanks for the moment asomatif 2015,, banyak cerita, suka, duka kita 

bersama Banyak hal yang takâ€¦ https://t.co/erTAFEW9T8 

thanks for the moment asomatif banyak cerita suka duka kita 

sama banyak hal yang tak 
2 
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531 ResdifaEza 

Awalnya mau ngibas2 rambut eh kejedot ðŸ˜�ðŸ˜�ðŸ˜�ðŸ˜�ðŸ˜� 

revisan06 efek ga ad kerjaan,, suntuk,, mau keluar panas 

https://t.co/810IH60K3X 

awal mau ngibas rambut eh jedot revisan efek tidak ad kerjan 

suntuk mau keluar panas 2 

532 ResdifaEza 
Hidup menggunakan topeng tidak senyaman hidup yang apa adanya dan 

terbuka dengan semua orang https://t.co/b24L0lH5H1 

hidup mengunakan topeng tidak nyaman hidup yang apa ada dan 

buka dengan semua orang 
2 

533 ResdifaEza 
Hanya aku tuhan dan alam yang tau apa isi hati yang sebenarnya,, 

https://t.co/FsoxylnAel 

hanya aku tuhan dan alam yang tahu apa isi hati yang benar 
2 

534 ResdifaEza 
Ekspektasi selalu tidak sesuai dengan realita Tersenyum bukan berati 

bahagia Menangis belumâ€¦ https://t.co/yK26HfoNh2 

ekspektasi selalu tidak suai dengan realita senyum bukan rat 

bahagia tangis belum 
2 

535 ResdifaEza 
Semakin tinggi kita menyusun batangan kayu semakin banyak jugaâ€¦ 

https://t.co/Qh91vd3QCp 

makin tinggi kita susun batang kayu makin banyak juga 
2 

536 ResdifaEza 
Bentuk yang sederhana tidak mencerminkan rasa yang biasa ,, Intinyaâ€¦ 

https://t.co/x4CCp3gTiB 

bentuk yang sederhana tidak cermin rasa yang biasa inti 
2 

537 ResdifaEza 

Happy birthday cabe2an kuh,, ðŸ˜˜ðŸ˜˜ðŸ˜™ðŸ˜™ðŸ˜™ðŸ˜™ðŸ˜™ 

Jangan sering galau2 ga jelas lagi ya, â€¦ (w/ gesi at Jalan Paus) [pic] â€” 

https://t.co/qHiLCvmKld 

hapy birthday cabe kuh jangan sering galau tidak jelas lagi ya w 

gesi at jalan paus pic 2 

538 ResdifaEza 
Manfaatkan waktu libur yang super singkat ðŸ˜‰ðŸ˜„ðŸ˜ƒ (with Ridha 

at Pasar Atas (Pasar Ateh)) â€” https://t.co/YYuzpLFLpA 

manfatkan waktu libur yang super singkat with ridha at pasar atas 

pasar ateh 
2 

539 ResdifaEza 
Still waiting ðŸ•¤ Hanya waktu yang selalu berbaik hati mengobatiâ€¦ 

https://t.co/6KTw7rECbS 

stil waiting hanya waktu yang selalu baik hati obat 
2 

540 ResdifaEza 
Hanya bisa melihat tanpa bisa berkata sedikitpun, Sometimesâ€¦ 

https://t.co/OTtw7rgWiR 

hanya bisa lihat tanpa bisa kata dikit sometimes 
2 

541 ResdifaEza 
Yakinlah ini tidak seperti yang Awalnya awalnya foto-foto hidupinâ€¦ 

https://t.co/GMw31W32Gh 

yakin ini tidak seperti yang awal awal foto foto hidupin 
2 

542 ResdifaEza 
Selamat pagi wahai manusia yang selalu iri dengan kehidupan aku,,â€¦ 

https://t.co/ULF0trVo5N 

selamat pagi wahai manusia yang selalu iri dengan hidup aku 
2 

543 ResdifaEza 
Hat manusia siapa yg tau,, Dari baik bisa berubah menjadi jahat bahkan 

setan sekalipun https://t.co/1rMULJ8UTQ 

hat manusia siapa yang tahu dari baik bisa ubah jadi jahat bahkan 

setan sekalipun 
2 

544 ResdifaEza 
Sebagian Aktor yang menjadi saksi perjuangan KP Banyak suka,duka, 

tawa dan air mata Makasi buatâ€¦ https://t.co/Wc8CTiFMwJ 

bagi aktor yang jadi saksi juang kp banyak suka duka tawa dan 

air mata makasi buat 
2 

545 ResdifaEza 
Aku yang memikirkan namun aku tak banyak berharap Kau membuat 

waktuku tersita dengan anganâ€¦ https://t.co/x69FMu1WQe 

aku yang pikir namun aku tak banyak harap kau buat waktu sita 

dengan angan 
2 

546 ResdifaEza 
Jika semua HARTA adalah RACUN maka ZAKAT-lah penawarnya, Jika 

seluruh UMUR adalah DOSA makaâ€¦ https://t.co/xZLz0U3kFT 

jika semua harta adalah racun maka zakat lah penawarnya jika 

seluruh umur adalah dosa maka 
2 

547 ResdifaEza 
aku gak tau kapan harus berhenti, tapi saat terhenti, aku mau berhentinya 

di kamu âœŒðŸ‘Œ Wuahahahhahaha https://t.co/APoam7nzgS 

aku tidak tahu kapan harus henti tapi sat henti aku mau henti di 

kamu wuahahahahaha 
2 

548 ResdifaEza 
Ketika kita memilih hidup dengan topeng, dan orang2 menyukainya. 

Maka sesungguhnya itu masalahâ€¦ https://t.co/3f96DgRrZ2 

ketika kita pilih hidup dengan topeng dan orang suka maka 

sesunguhnya itu masalah 
2 

549 ResdifaEza Tidak ada pelangi kalau tidak didahului hujan. Jangan menyerah. Saat- tidak ada pelangi kalau tidak dahulu hujan jangan serah sat sat 2 
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saat yang luar biasa sulitâ€¦ https://t.co/Ux7RZj1Ec0 yang luar biasa sulit 

550 ResdifaEza 
ðŸ’ƒðŸ’ƒminus banyak sekali @ Kebun Binatang Kinantan Bukit Tinggi 

https://t.co/cAo0ywbZHI 

minus banyak kal kebun binatang kinantan bukit tinggi 
2 

551 ResdifaEza 

Masih butuh refreshing,, ðŸ˜¢ðŸ˜¢ðŸ˜«ðŸ˜ðŸ˜ - - - - Pada akhirnya 

berani lagi bermain air ðŸ‘Œ @ Danau Maninjau,â€¦ 

https://t.co/jPaEQB1te8 

masih butuh refreshing pada akhir berani lagi main air danau 

maninjau 2 

552 ResdifaEza 
Tidak semua yang kita ingin bisa Karena Masih banyak rencana allah 

yang lebih baik ðŸ‘ŒâœŒðŸ‘© https://t.co/I7mpeN0BjP 

tidak semua yang kita ingin bisa karena masih banyak rencana 

alah yang lebih baik 
2 

553 ResdifaEza 
Pada intinya urus diri masing-masing Jangan ganggu dan komentari 

orang lain ðŸ˜„âœŒðŸ‘Œ https://t.co/95gfPzrkID 

pada inti urus diri masing masing jangan gangu dan komentar 

orang lain 
2 

554 ResdifaEza 
Kalo kamu bisanya bermuka dua Apalah dayaku yang cuma bisa bermata 

empat ðŸ˜‚ðŸ˜‚ðŸ˜‚ðŸ˜‚ âœŒðŸ‘Œ https://t.co/Rtd8s1JnLi 

kalau kamu bisa muka dua apa daya yang cuma bisa mata empat 
2 

555 ResdifaEza 
Karna kodrat wanita hanyalah menunggu ðŸ™… ðŸ‘Œ @ Ngalau 

Indah, Payakumbuh, Sumbar https://t.co/d4xhDLao5F 

karna kodrat wanita ha menungu ngalau indah payakumbuh 

sumbar 
2 

556 ResdifaEza 
Saya paham betul rasanya direndahkan seseorang. Apa yang kita buat 

dianggap tidak ada gunanya.â€¦ https://t.co/UA0TD3jMFE 

saya paham betul rasa rendah seseorang apa yang kita buat 

diangap tidak ada guna 
2 

557 ResdifaEza 
KKN Apa yang didapat selama KKN? 1. Dapat mengubah aku menjadi 

seseorang penyabar, 2. Menambahâ€¦ https://t.co/om2hqr9RY8 

kn apa yang dapat lama kn dapat ubah aku jadi seseorang sabar 

tambah 
2 

558 ResdifaEza 
Disaat kita butuh api yang besar namun hanya menggunakan sedikit kayu 

dan minyak api itu tidakâ€¦ https://t.co/lCzNx9bgoV 

sat kita butuh api yang besar namun hanya mengunakan sedikit 

kayu dan minyak api itu tidak 
2 

559 ResdifaEza 
Yok kita duduk di kursi di belakang aku ðŸ˜‚ðŸ˜‚ðŸ˜‰ðŸ˜‰ 

https://t.co/fFnSvNOLxP 

yok kita duduk di kursi di belakang aku 
2 

560 ResdifaEza 
Hanya dengan cara ini bisa membudayakan, budaya daerah 

ðŸ™…ðŸ™† https://t.co/OAyOHt0qrd 

hanya dengan cara ini bisa budaya budaya daerah 
2 

561 windysisilia Suka . . Tapi udah ada yang punya huh ðŸ˜¢ suka tapi udah ada yang punya huh 2 

562 ResdifaEza 
Aku hidup apa adanya, Selalu bersyukur dengan apa yang sudah akuâ€¦ 

https://t.co/SJlStTlENN 

aku hidup apa ada selalu syukur dengan apa yang sudah aku 
2 

563 ResdifaEza 
Aku sih gak marah, cuma kesel aja dia banyak punya teman cewek 

~ridha https://t.co/9UHu653DrE 

aku sih tidak marah cuma kesal saja dia banyak punya teman 

cewek ridha 
2 

564 ResdifaEza 
Jangan terlalu sering membuat kecewa ðŸ‘ŒðŸ‘• 

https://t.co/uQgXkZTeTU 

jangan lalu sering buat kecewa 
2 

565 ResdifaEza 
Disaat kamu diberi kebebasan dan kepercayaan, tugas mu hanyalahâ€¦ 

https://t.co/tBmeYl5qUl 

sat kamu beri bebas dan kepercayan tugas kamu ha 
2 

566 ResdifaEza 
Sebongkah cahaya harapan akan aku kirim buat kamu yang mencariâ€¦ 

https://t.co/vDIlSJgq9E 

bong cahaya harap akan aku kirim buat kamu yang cari 
2 

567 ResdifaEza 
AKU BAHAGIA Teknik Informatika kelas F 2013 ðŸ˜„ðŸ˜„ Uin 

Suskaâ€¦ https://t.co/AzPFPei6Nq 

aku bahagia teknik informatika kelas f uin suska 
2 

568 ResdifaEza 
Sebongkah cahaya harapan, semoga esok bisa menerangi sisi gelap yang 

lain ðŸ™‡ðŸ™‡ @ UIN SUSKA RIAU https://t.co/kQ9RDPIm2U 

bong cahaya harap moga esok bisa terang sisi gelap yang lain uin 

suska riau 
2 
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569 ResdifaEza 
Tiada yang lebih indah dari ciptaan Tuhan, ðŸ’™ðŸ’™ 

https://t.co/W1OytElzon 

tiada yang lebih indah dari ciptan tuhan 
2 

570 ResdifaEza 
bahagia disini, nyaman, dan hilangkan beban pikiran ðŸ’™ðŸ’š 

https://t.co/AMqVlxBb92 

bahagia sini nyaman dan hilang beban pikir 
2 

571 ResdifaEza 
Walau badai menerjang kami tetap satu, Laf you my girls ðŸ’™ðŸ’– 

https://t.co/dBGCYDeCdC 

walau badai terjang kami tetap satu laf you my girls 
2 

572 ResdifaEza 
Selalu jaga dan bimbing eza bang, karna eza masih lah seorang wanita 

yang belum punya pengalamanâ€¦ https://t.co/WpeptWiVIm 

selalu jaga dan bimbing eza bang karna eza masih lah orang 

wanita yang belum punya alam 
2 

573 ResdifaEza 
Makasi kepada allah swt yang memberikan jalan sehingga seminarâ€¦ 

https://t.co/xjBuCxbj6b 

makasi kepada alah swt yang berik jalan sehingga seminar 
2 

574 ResdifaEza 
Ingatlah rencana allah lebih indah daripada yang kita inginkan, 

ðŸ’�ðŸ’� https://t.co/Jz8Sgu9nF1 

ingat rencana alah lebih indah daripada yang kita ingin 
2 

575 ResdifaEza 
Aku akan tetap menjadi aku, Berusaha sekuatnya untuk melakukan ygâ€¦ 

https://t.co/5CoaxvrSMj 

aku akan tetap jadi aku usaha kuat untuk laku yang 
2 

576 ResdifaEza 
Dan mukapun ikutan ijo gegara bejalan lebih kurang 1 jam dan 3.5 jam 

perjalanan dari pekanbaruâ€¦ https://t.co/XUjJ4eZ2L7 

dan muka ikut ijo gegara bejalan lebih kurang jam dan jam jalan 

dari pekanbaru 
2 

577 ResdifaEza 
Biii,, tadi aku dah bikin caption panjang2 trus hp ku hang, jadi aku lupa 

apa yg aku buat tadi,â€¦ https://t.co/mxMbKAFeFC 

bi tadi aku dah bikin caption panjang trus hp aku hang jadi aku 

lupa apa yang aku buat tadi 
2 

578 ResdifaEza 
Thanks yaa @ebbi_huan @amilulhusnah dan pacar ebi yang udah jadi 

tukang foto, Btw kami kembaliâ€¦ https://t.co/4btjevji6Q 

thanks ya sebut sebut dan pacar ebi yang udah jadi tukang foto 

btw kami kembali 
2 

579 ResdifaEza 
Maaci yaa mii atas kata-kata manisnya di pagi hari, Aku terlalu sibuk 

untuk aku, Yang buat akuâ€¦ https://t.co/d4bAsuXxty 

maci ya mi atas kata kata manis di pagi hari aku lalu sibuk untuk 

aku yang buat aku 
2 

580 ResdifaEza 
Semua bakalan mengalami musim semi pada saatnya, Nikmati alur 

nikmati proses Jaga hati, janganâ€¦ https://t.co/9TT91XuiOh 

semua bakal alami musim semi pada sat nikmat alur nikmat 

proses jaga hati jangan 
2 

581 ResdifaEza 
Biarkan kisah kita seperti bunga ini, Dia akan layu pada saatnyaâ€¦ 

https://t.co/27mLDzTqkE 

biar kisah kita seperti bunga ini dia akan layu pada sat 
2 

582 ResdifaEza 
Kalo yang ganteng bisa mengalihkan pandanganku dan tertuju padaâ€¦ 

https://t.co/PSOhREDE9F 

kalau yang ganteng bisa alih pandang dan tuju pada 
2 

583 ResdifaEza 
Tiada kata yang bisa terucap untuk ribuan terima kasih dan ribuanâ€¦ 

https://t.co/JOPIYFWv41 

tiada kata yang bisa ucap untuk ribu terima kasih dan ribu 
2 

584 ResdifaEza 
Biarkan alam yang memyimpan semua cerita tentang kita, ðŸ’�ðŸ’ž @ 

Pekanbaru https://t.co/a66bRIcJDj 

biar alam yang memyimpan semua cerita tentang kita pekanbaru 
2 

585 ResdifaEza 
Yang penting usaha, hasilnya bakalan baik menurut ALLAH, 

ðŸ‘�ðŸ‘Œ https://t.co/DfVudfSzNb 

yang penting usaha hasil bakal baik turut alah 
2 

586 ResdifaEza 
Yang aku takut dari pertemuan adalah perpisahan, Karena pertemuanâ€¦ 

https://t.co/wLTgdateuw 

yang aku takut dari temu adalah pisah karena temu 
2 

587 ResdifaEza 
Aku hanya makhluk kecil (ilmunya) dan berada diantara makhluk2 

yangâ€¦ https://t.co/PuWBxSJvb9 

aku hanya makhluk kecil ilmu dan ada antara makhluk yang 
2 

588 ResdifaEza Lelah? Iya Menyerah? Tidak Saling merangkul beban satu samaâ€¦ lelah iya serah tidak saling rangkul beban satu sama 2 
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https://t.co/ZKwadET3vd 

589 ResdifaEza 
Perjuangan kita masih panjang, keep spirit and optimis ðŸŽ“ 2017 

https://t.co/RctBAgS5RB 

juang kita masih panjang kep spirit and optimis 
2 

590 ResdifaEza 
Lebih banyak kita maklum, lebih kurang rasa dendam dalam hati kita,â€¦ 

https://t.co/xtncoWEleC 

lebih banyak kita maklum lebih kurang rasa dendam dalam hati 

kita 
2 

591 ResdifaEza 
Tak perlu hal yang berlebihan, cukup yang sederhana saja tapiâ€¦ 

https://t.co/4QEIonf0Vo 

tak perlu hal yang lebih cukup yang sederhana saja tapi 
2 

592 ResdifaEza 
Apa liat2? ðŸ‘€ðŸ‘€ âœŒâœŒâœŒ . . . Pashmina instan from 

myriantika tampil modisâ€¦ https://t.co/SkkhOVmrFS 

apa lihat pashmina instan from myriantika tampil modis 
2 

593 ResdifaEza 
Biasanya kalo ke kampus ribet kalo mau pasang jilbab gini waktuâ€¦ 

https://t.co/gu0J3rFC2N 

biasa kalau ke kampus susah kalau mau pasang jilbab begini 

waktu 
2 

594 ResdifaEza 
Seumuran segini rentan galau, rentan bingung, rentan menemukan jalan 

bercabang, Percayakanâ€¦ https://t.co/pd21Vohi3s 

umur gin rentan galau rentan bingung rentan temu jalan cabang 

percaya 
2 

595 ResdifaEza 
Hai rumah, Salam rindu dari aku disini, Rumahku dibalik gunungâ€¦ 

https://t.co/XVlw3IDZIB 

hai rumah salam rindu dari aku sini rumah balik gunung 
2 

596 ResdifaEza 
Do'a ku semoga kita bisa saling perbaiki diri, Dan lebih dekat dengan 

Allah ðŸ’• https://t.co/QSdmuCsD2K 

do a aku moga kita bisa saling baik diri dan lebih dekat dengan 

alah 
2 

597 ResdifaEza 
Jangan membangunkan harimau tidur, ðŸ�¯ðŸ�¯ Pada dasarnya 

seseorang yangâ€¦ https://t.co/Y98SMU2FKA 

jangan bangun harimau tidur pada dasar seseorang yang 
2 

598 ResdifaEza 
Teman susah senang selama perkuliahan, Walaupun terkadang terlihatâ€¦ 

https://t.co/ddd4mWU9TO 

teman susah senang lama kuliah walaupun kadang lihat 
2 

599 ResdifaEza 
Wanita-wanita sukses (amiiin) Wanita-wanita yang pernah jahil padaâ€¦ 

https://t.co/CACCE0v4Ts 

wanita wanita sukses amin wanita wanita yang pernah jahil pada 
2 

600 ResdifaEza 
Wanita selalu terlihat bahagia dengan senyumannya, Namun di balikâ€¦ 

https://t.co/rYjbIrRDov 

wanita selalu lihat bahagia dengan senyumanya namun di balik 
2 

601 mellysyahfitrii 
Bisa saja dengan mudah memaafkan, tapi dengan kata maaf itu tidak 

akan pernah mengembalikan keaadan seperti sedia kala:) 

bisa saja dengan mudah memafkan tapi dengan kata maf itu tidak 

akan pernah kembali adan seperti sedia kala 
3 

602 mellysyahfitrii 
Kalau jenuh dengan sifatku katakanlah, tak perlu risau memikirkankuu. 

Aku akan jauh lebih tegar dari apa yang kamu bayangkan:)) 

kalau jenuh dengan sifat katak tak perlu risau pikir aku akan jauh 

lebih tegar dari apa yang kamu bayang 
3 

603 mellysyahfitrii 
Ikhlas dan tidak membenci adalah cara terbaik untuk mensucikan hati 

dan tidak banyak penyakit 

ikhlas dan tidak benci adalah cara baik untuk suci hati dan tidak 

banyak sakit 
3 

604 mellysyahfitrii Dibilang sayang sih enggak terlalu, tapi adalah rasa takut kehilangan:")))) bilang sayang sih engak lalu tapi adalah rasa takut hilang 3 

605 mellysyahfitrii 

Hohooo enggakkokk;p"@safhirashiela: Syhrn? 

Hahacie"@mellysyahfitrii: Dibilang sayang sih enggak terlalu, tapi 

adalah rasa takut kehilangan 

hoho engakok p sebut syhrn hahacie sebut bilang sayang sih 

engak lalu tapi adalah rasa takut hilang 3 

606 mellysyahfitrii 

Hahaaa kasiandehloo, aku atengateng sama maghrib 

huhu"@TaniaKeman: Ahaha udahlah :( jangan paksa balas mention :( 

besok mau latian 

haha kasiandehlo aku atengateng sama maghrib huhu sebut ahaha 

udahlah jangan paksa balas mention besok mau latian 3 

607 mellysyahfitrii Haha mana ada taik._. Udah jelas lagi kelahii:(("@TaniaKeman: Sih, haha mana ada tahi udah jelas lagi kelahi sebut sih iya yang udah 3 



 

A-32 

 

No. Screen_Name Teks Preprocess Kelas 

iyalah yg udah jadi KITA tuh:$"@mellysyahfitrii: Hey ini kitaa?:*"" jadi kita tuh sebut hey ini kita 

608 mellysyahfitrii 

Haha eh amin amin;p"@TaniaKeman: Tapi lgsg nikah tp 

kwkw=))"@mellysyahfitrii: Gak bakall:""@inesrijunita: Lama lagi-,-

@mellysyahfitrii: Haha 

haha eh amin amin p sebut tapi lgsg nikah tp kwkw sebut tidak 

bakal sebut lama lagi sebut haha 3 

609 mellysyahfitrii 
Pastilah ekor._. Pasti bacakak taruuh iyo nyoo:""@inesrijunita: 

@mellysyahfitrii pasti jadi:) saat ini kaulah ygplg pasti wakk" 

pasti ekor pasti bacakak taruh iyo nyo sebut sebut pasti jadi sat 

ini kau ygplg pasti wak 
3 

610 mellysyahfitrii 

Mirisan akuu"@TaniaKeman: Yg plg miristu nasib 

akuweee:')"@mellysyahfitrii: Pastilah ekor._. Pasti bacakak taruuh iyo 

nyoo:""@inesrijunita: 

miris aku sebut yang plg miristu nasib akuwe sebut pasti ekor 

pasti bacakak taruh iyo nyo sebut 3 

611 mellysyahfitrii 

Haha makaseh;*"@TaniaKeman: Iyaanih, buat melly nyuci piring, buat 

ine nyetrika;;) "@mellysyahfitrii: Masak iyaa? Mauu;;) 

berapaberapaa?"@Ta 

haha makaseh sebut iyanih buat mely nyuci piring buat ine 

nyetrika sebut masak iya mau berapaberapa sebut 3 

612 mellysyahfitrii 
Astaufirullah masih ada aja orang yang main dukun jaman sekarangyaa:" astaufirulah masih ada saja orang yang main dukun jam 

sekarangya 
3 

613 mellysyahfitrii 
Masakan dirumah lebih bersih dan lebih mantapp"@AldoRamoza_P: 

Biasa makan di restoran cepat saji / masakan di rumah ?" 

masak rumah lebih bersih dan lebih mantap sebut biasa makan di 

restoran cepat saji masak di rumah 
3 

614 mellysyahfitrii 

Hahahaa"@TaniaKeman: Belum mulai sholat lagi nyet-,,-

"@mellysyahfitrii: Astaufirullah tobatlah nakk"@TaniaKeman: Hee lagi 

dimesjid niii,"@m" 

hahaha sebut belum mulai sholat lagi nyet sebut astaufirulah 

tobat nak sebut he lagi dimesjid ni sebut 3 

615 mellysyahfitrii 
Biajoo;p"@mellysyahfitrii: galak ang chiliangHahahaa"@TaniaKeman: 

Belum mulai sholat lagi nyet-,,-"@mellysyahfitrii: Astaufirullah tobatlah 

biajo p sebut galak ang chilianghahaha sebut belum mulai sholat 

lagi nyet sebut astaufirulah tobat 
3 

616 mellysyahfitrii 

Hahaa"@inesrijunita: Enggaa"@mellysyahfitrii: Loh jangan bilang diri 

sendiri dongg;p"@inesrijunita: Jelipung karakk"@mellysyahfitrii: 

Kamseu 

haha sebut enga sebut loh jangan bilang diri sendiri dong p sebut 

jelipung karak sebut kamseu 3 

617 mellysyahfitrii 

Kenapa lagi dengan princess?:((("@TaniaKeman: Kau cocok kli kalau 

dianiaya=))"@mellysyahfitrii: Jangan menghakimiku seperti 

itu:"(("@TaniaKe 

kenapa lagi dengan princes sebut kau cocok kli kalau aniaya 

sebut jangan hakim seperti itu sebut 3 

618 mellysyahfitrii 
Aliandoo"@AldoRamoza_P: Seandainya bisa, siapa artis yang pengen 

banget kamu pacarin ?" 

aliando sebut andai bisa siapa artis yang ingin banget kamu 

pacarin 
3 

619 mellysyahfitrii Malah diajak naik kereta api, astagaa._. malah ajak naik kereta api astaga 3 

620 mellysyahfitrii 
Sumpeh:"""@febrinaldorio10: Bohong mak elly ni "@mellysyahfitrii: 

Lagi sakit aaaa tek rinn:" gakbisa kemana mana:""@febrinaldorio10" 

sumpeh sebut bohong mak ely ni sebut lagi sakit a tek rin gakbisa 

mana mana sebut 
3 

621 mellysyahfitrii 
Iya kyky mohon maaf lahir batin jugayaaâ˜º"@RizkyAlphatih: 

@mellysyahfitrii @febrinaldorio10 maaf lahir bathin teman" 

iya kyky mohon maf lahir batin jugaya sebut sebut sebut maf 

lahir bathin teman 
3 

622 mellysyahfitrii 

Apaan? Thr belum keluar dari bos._."@febrinaldorio10: Thr 

tapi"@mellysyahfitrii: Dapat apaa?"@febrinaldorio10: Bentat lagi dapat 

tuhh"@melly 

apan thr belum keluar dari bos sebut thr tapi sebut dapat apa 

sebut bentat lagi dapat tuh sebut 3 

623 mellysyahfitrii 
Percuma mudik tapi gakbisa kemana mana._."@febrinaldorio10: Yg 

mudik tu yg ngasih makk "@mellysyahfitrii: Iyaa thr buat aku jangan 

cuma mudik tapi gakbisa mana mana sebut yang mudik tu yang 

ngasih mak sebut iya thr buat aku jangan lupa g 
3 
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lupaa:G"@ 

624 mellysyahfitrii 
Yaudah tungguin aje yee, tak janjii"@febrinaldorio10: Ya paling bentar 

lagi,ditunggu bika ambon"@mellysyahfitrii: Apaan? Thr belu 

yaudah tunguin aje ye tak janji sebut ya paling bentar lagi 

ditungu bika ambon sebut apan thr belu 
3 

625 mellysyahfitrii 
Sikitlah._."@febrinaldorio10: Aihh-_- curhat"@mellysyahfitrii: Percuma 

mudik tapi gakbisa kemana mana._."@febrinaldorio10: Yg mudik tu 

sikit sebut aih curhat sebut cuma mudik tapi gakbisa mana mana 

sebut yang mudik tu 
3 

626 mellysyahfitrii Orang pada foto keluarga dihari lebarankann? Akuu? HAHA ntahlahh~ orang pada foto keluarga hari lebaran aku haha ntahlah 3 

627 mellysyahfitrii 

Haha THR"@febrinaldorio10: Haha,bcandanyo"@mellysyahfitrii: 

Yaudah tungguin aje yee, tak janjii"@febrinaldorio10: Ya paling bentar 

lagi 

haha thr sebut haha bcandanyo sebut yaudah tunguin aje ye tak 

janji sebut ya paling bentar lagi 3 

628 mellysyahfitrii 
Haha gak mesti gitu udah terkenal kok*eh;$"@febrinaldorio10: Biar 

terkenal kau"@mellysyahfitrii: Semua katakata aku kau retwett ioio._. 

haha tidak mesti gitu udah kenal kok eh sebut biar kenal kau 

sebut semua katakata aku kau retwet ioio 
3 

629 mellysyahfitrii 

Haha nanti merendah salah, meninggi makin salah 

lagii"@febrinaldorio10: Lah meninggi dia"@mellysyahfitrii: Haha gak 

mesti gitu udah terkena 

haha nanti rendah salah ning makin salah lagi sebut lah ning dia 

sebut haha tidak mesti gitu udah kena 3 

630 mellysyahfitrii 

Hahaa aaaa sosweet*tabangg*"@febrinaldorio10: Kamu ga pernah salah 

*salam2an "@mellysyahfitrii: Haha nanti merendah salah, meninggi 

makin sa 

haha a soswet tabang sebut kamu tidak pernah salah salam sebut 

haha nanti rendah salah ning makin sa 3 

631 mellysyahfitrii 

Yahh*sedih* makasi ya sumpeh lu orang 

pertama*cium*"@febrinaldorio10: Alay *mukajahat* ehh gws yaa 

"@mellysyahfitrii: Hahaa aaaa soswee 

yah sedih makasi ya sumpeh kamu orang pertama cium sebut 

norak mukajahat eh gws ya sebut haha a soswe 3 

632 mellysyahfitrii 

Boleh, jemput kerumahh. Baik bangetttttt:*"@febrinaldorio10: Gadapat 

mangkok ato gelas ni? Baik aku kan :) "@mellysyahfitrii: Yahh*sedih* 

ma 

boleh jemput rumah baik banget sebut gadapat mangkok ato 

gelas ni baik aku kan sebut yah sedih ma 3 

633 mellysyahfitrii 
Ada siwawak dirumahkokk, minta aja mangkoknyaa"@febrinaldorio10: 

Tapi mudik, gada orang dirumah "@mellysyahfitrii 

ada siwawak dirumahkok minta saja mangkok sebut tapi mudik 

gada orang rumah sebut 
3 

634 mellysyahfitrii 

Openhouse tanggal 4 atau tanggal 5 nyoo:""@febrinaldorio10: Ahh, gada 

elly "@mellysyahfitrii: Ada siwawak dirumahkokk, minta aja 

mangkoknyaa 

openhouse tangal atau tangal nyo sebut ah gada ely sebut ada 

siwawak dirumahkok minta saja mangkok 3 

635 mellysyahfitrii 

Iya om, ante juga lagi dikampungniii"@dimasanjas2: Ehh om besok 

malam mau berangkat pulkam lagi ha tann,pulang dari sana la 

yaa?"@mellysyahf 

iya om ante juga lagi dikampungni sebut eh om besok malam 

mau berangkat pulkam lagi ha tan pulang dari sana la ya sebut 3 

636 mellysyahfitrii HAHA astaufirullah matre semua kalian memang ya fk! haha astaufirulah matre semua kalian memang ya fk 3 

637 mellysyahfitrii Ciaciaa pakpak tau aja dari tadi eke ngeliatin yang jual jam wk=)) ciacia pakpak tahu saja dari tadi eke ngeliatin yang jual jam wk 3 

638 mellysyahfitrii Masih belum nyangka dengan kepergian bapak pakk (âŒ£Ì©_âŒ£) masih belum nyangka dengan pergi bapak pak 3 

639 mellysyahfitrii Ada saatnya aku harus mundur dengan sendirinyaa ada sat aku harus mundur dengan sendiri 3 

640 mellysyahfitrii 
Kalau sayang itu dia gakbakalan tahan kalau pasangannya gakada 

kabar:))) kalau yang gini mah namanya gak sayang hehee:'D 

kalau sayang itu dia gakbakalan tahan kalau pasanganya gakada 

kabar kalau yang begini mah nama tidak sayang hehe di 
3 

641 mellysyahfitrii Hey, tidak sombong aa:'"@nikokeviin: @mellysyahfitrii hai sombong" hey tidak sombong a sebut sebut hai sombong 3 

642 mellysyahfitrii Aku sudah muak yes! Saatnya pergi, seeyou bye!!:* aku sudah muak yes sat pergi seyou bye 3 
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643 mellysyahfitrii 
Wah siapasiapaa?"@TaniaKeman: Sumpah ngakak =)) ini namanya 

orang MUNAFIK teriak munafik =))" 

wah siapasiapa sebut sumpah tawa ini nama orang munafik teriak 

munafik 
3 

644 mellysyahfitrii 

Muahdeh:*"@TaniaKeman: Sma mereka@inesrijunita@mellysyahfitrii 

"@Viccent22: Kebersamaan sama sahabat emang paling ngangenin. 

Ngga akan kegan 

muahdeh sebut sama mereka sebut sebut sebut saman sama 

sahabat emang paling ngangenin nga akan g 3 

645 mellysyahfitrii 
A.makanannya ngebosenin"@AldoRamoza_P: kantin disekolah ? 

A.makanannya ngebosenin B.makanannya enak C.biasa aja" 

a makananya ngebosenin sebut kantin seko a makananya 

ngebosenin b makananya enak c biasa saja 
3 

646 mellysyahfitrii Sering pas kecil"@AldoRamoza_P: pernah manjat pohon? :))" sering pas kecil sebut pernah manjat pohon 3 

647 mellysyahfitrii 
Kangen sama anak taii, terus nih @TaniaKeman @inesrijunita 

"@AldoRamoza_P: Lagi kangen sama siapa ?" 

kangen sama anak tahi terus nih sebut sebut sebut lagi kangen 

sama siapa 
3 

648 mellysyahfitrii 

Okedah sip, apa orangnya yang bikin gemes ituu?"@TaniaKeman: Besok 

kuceritakann"@mellysyahfitrii: Haha kentut._."@TaniaKeman: Ahaha 

kemal:p" 

okedah sip apa orang yang bikin gemes itu sebut besok 

kuceritakan sebut haha kentut sebut ahaha kemal p 3 

649 mellysyahfitrii 
Ohaha yang kau sayangsayang itukah?"@TaniaKeman: Makhluk astral 

wak =))"@mellysyahfitrii: Okedah sip, apa orangnya yang bikin gemes 

ohaha yang kau sayangsayang itu sebut makhluk astral wak sebut 

okedah sip apa orang yang bikin gemes 
3 

650 mellysyahfitrii 

Besok aku balekk:D"@TaniaKeman: Iyaa nyemottt"@mellysyahfitrii: 

Kangen sama anak taii, terus nih @TaniaKeman @inesrijunita 

"@AldoRamoza_P: 

besok aku balek di sebut iya nyemot sebut kangen sama anak tahi 

terus nih sebut sebut sebut 3 

651 mellysyahfitrii 
Hoho sokgantengg, iya besok berangkatnya, paling sabtu sampe, terus 

istirahat, minggunya pulang kekampung yg dekat,"@TaniaKeman: 

hoho sokganteng iya besok angkat paling sabtu sampai terus 

istirahat mingunya pulang kampung yang dekat sebut 
3 

652 mellysyahfitrii 

Jersey club bola chelsea, punya acmilan,mu,arsenal,chelsea,barcelona 

"@AldoRamoza_P: Jersey club bola apa yang paling kamu suka dan 

kamu pun 

jersey club bola chelsea punya acmilan kamu arsenal chelsea 

barcelona sebut jersey club bola apa yang paling kamu suka dan 

kamu pun 

3 

653 mellysyahfitrii 

Haha okepiks;"dia gakada kasih kabar harini, mantap 

kann?"@TaniaKeman: Ndak taudoo, usahlagi disini, ada org kemal yg 

bca mention kita"@mell 

haha okepiks dia gakada kasih kabar harini mantap kan sebut 

ndak taudo usahlagi sini ada orang kemal yang bca mention kita 

sebut 

3 

654 mellysyahfitrii 
Cek semua hp pokoknyaaa"@AldoRamoza_P: sampai rumah langsung 

tidur / twitteran / makan / ..?" 

cek semua hp pokok sebut sampai rumah langsung tidur twiteran 

makan 
3 

655 mellysyahfitrii 
Kata pak ucok: siapa yang mau badan kayak babi ajapun=)) indahindah 

kasiaannn:"D 

kata pak ucok siapa yang mau badan seperti babi aja indahindah 

kasi di 
3 

656 mellysyahfitrii 
Pantai sama kegunung"@CocoNanya: #CocoNanya kepengen liburan 

kemana?" 

pantai sama gunung sebut hashtag kepengen libur mana 
3 

657 mellysyahfitrii Kalo dia beneran sayang dia bakalan berani buat cuek:))) kalau dia beneran sayang dia bakal berani buat cuek 3 

658 mellysyahfitrii 
Ada saatnya kita mundur dengan sendirinya, tau kapan mundurnyaa? 

SEKARANG!!:))))) 

ada sat kita mundur dengan sendiri tahu kapan mundur sekarang 
3 

659 mellysyahfitrii Gaktau diuntung banget yaa? Udah dikasih duit gaktau diri ptk ni jingg!! gaktau untung banget ya udah kasih duit gaktau diri ptk ni jing 3 

660 mellysyahfitrii 
Disaat aku sendirii"@PilihanSUPER: #SuperKepo Lagu apa yang 

mewakil perasaanmu saat ini ?" 

sat aku sendiri sebut hashtag lagu apa yang wakil as sat ini 
3 

661 mellysyahfitrii Jangan salahkan aku jika ada oranglain yang lebih memperhetikanku dan jangan salah aku jika ada oranglain yang lebih memperhetikanku 3 
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yang lebih sering mengabariku dibanding kamu:))) dan yang lebih sering abar banding kamu 

662 mellysyahfitrii 
Gak ngerti harus gimana lagi ron:)) mau mundur takut menyesal, gak 

mundur sakit banget ni hatii..capek hh:'D 

tidak ngerti harus gimana lagi ron mau mundur takut sesal tidak 

mundur sakit banget ni hati capek h di 
3 

663 mellysyahfitrii 
Terkadangg"@AldoRamoza_P: (Cewek) Disaat cowok kamu sibuk, apa 

dia mampu meluangkan waktu buat kamu ?" 

kadang sebut cewek sat cowok kamu sibuk apa dia mampu luang 

waktu buat kamu 
3 

664 mellysyahfitrii 
Udahlah, udah 2 hari jugakan gak ngabarin..yaudah gakusah kabarin 

selamanya aja kalau gitu mahh, gakusah munculmuncul lagii:'D 

udahlah udah hari juga tidak ngabarin yaudah gakusah kabarin 

lama saja kalau gitu mah gakusah munculmuncul lagi di 
3 

665 mellysyahfitrii 

Fans tau aja kebiasaan artisnya hahaa;p"@TaniaKeman: 

@mellysyahfitrii "@heloubay: #mentionKe temen kamu yg sering banget 

selfie :D"" 

fans tahu saja bias artis haha p sebut sebut sebut hashtag temen 

kamu yang sering banget selfie di 3 

666 mellysyahfitrii 
10 menit doangg"@AldoRamoza_P: Berapa lama waktu yg kamu tolerir 

saat kamu nunggu orang ?" 

menit doang sebut berapa lama waktu yang kamu tolerir sat kamu 

nungu orang 
3 

667 mellysyahfitrii 
Kuran lebih 6 bulann"@AldoRamoza_P: (Jomblo) Udah berapa lama 

kamu nahan perasaan ke dia ?" 

kur lebih bulan sebut sendiri udah berapa lama kamu nah as ke 

dia 
3 

668 mellysyahfitrii 
Miris banget ya kitaa:)))"@TaniaKeman: Hay guys kita sekarang senasib 

nih @mellysyahfitrii @inesrijunita jonesss kita ahahaha" 

miris banget ya kita sebut hay guys kita sekarang nasib nih sebut 

sebut jones kita ahahaha 
3 

669 mellysyahfitrii 

Wqwq biarin ajalahhh"@TaniaKeman: Ahaha bangettt 

:p"@mellysyahfitrii: Miris banget ya kitaa:)))"@TaniaKeman: Hay guys 

kita sekarang senasib 

wqwq biarin aja sebut ahaha banget p sebut miris banget ya kita 

sebut hay guys kita sekarang nasib 3 

670 mellysyahfitrii 
Wk besokmah lagi kumpul keluarga dipekanbaruu, kan ante baru pulang 

om:" rabu aja gimanaa?"@dimasanjas2: Besok yookk?nyanyi bareng 

wk besokmah lagi kumpul keluarga dipekanbaru kan ante baru 

pulang om rabu saja gimana sebut besok yok nyanyi bareng 
3 

671 mellysyahfitrii 

Iya sampenya siang kemaren omm:""@dimasanjas2: Baru sampe 

juga?sama dong"@mellysyahfitrii: Wk besokmah lagi kumpul keluarga 

dipekanbaruu, ka 

iya sampenya siang kemaren om sebut baru sampai juga sama 

dong sebut wk besokmah lagi kumpul keluarga dipekanbaru kak 3 

672 mellysyahfitrii 

Haha taik kucingg, kok mampang foto sendiri 

mbaakk?:$"@TaniaKeman: Inilah wajah asli kalian kalau tanpa efek 360 

wkwkwkwkwkwk =@inesrijunita 

haha tahi kucing kok mampang foto sendiri mbak sebut ini wajah 

asli kalian kalau tanpa efek wkwkwkwkwkwk sebut 3 

673 mellysyahfitrii 

Wk dasar namanama kampungg:$ iyuh banget punya cabat abstrak 

cemuaahh"@TaniaKeman: Cama kyk orgnya buruk jugaa :( cabat aku 

ada 2 catu lagi 

wk dasar namanama kampung iyuh banget punya cabat abstrak 

cemuah sebut cama kyk orang buruk juga cabat aku ada catu lagi 3 

674 mellysyahfitrii 

Aq mmang cantks, bru tauh? Belalti kalo cabatnya abstak, yang ini juga 

abstak dum's?"@TaniaKeman: Biar aja abstrak, kan sesuai sama muka 

mer 

aku mang cantks bru tauh belalti kalau cabatnya abstak yang ini 

juga abstak dum s sebut biar saja abstrak kan suai sama muka 

mer 

3 

675 mellysyahfitrii 
Ciaelah ngerayuu;p tidur sanah biar cepet sembuhh;)"@dimasanjas2: Liat 

tante aja udah sembuh kok:))"@mellysyahfitrii: Sini om, mau dioba 

ciaelah ngerayu p tidur sanah biar cepet sembuh sebut lihat tante 

saja udah sembuh kok sebut sini om mau dioba 
3 

676 mellysyahfitrii 
Udah sadar kali tekk"@febrinaldorio10: Sadar diri nak!!! Kau apa orang 

apa!!!" 

udah sadar kali tek sebut sadar diri nak kau apa orang apa 
3 

677 mellysyahfitrii 
Haha bagusdongg, wangii;;)"@TaniaKeman: Mending tuh cabat kakak 

pada kayak pantat babi, cabat aku udah kayak taik babi kak, 

haha bagusdong wangi sebut mending tuh cabat kakak pada 

seperti pantat babi cabat aku udah seperti tahi babi kak 
3 
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678 mellysyahfitrii 
Pahala selagi gak ketahuan sama pacarnyaa=))"@Akunsindir: Ngucapin 

selamat tidur ke pacar orang hukumnya dosa gak?" 

pahala lagi tidak tahu sama pacar sebut ngucapin selamat tidur ke 

pacar orang hukum dosa tidak 
3 

679 mellysyahfitrii 
Dari kamuuh;;)"@Akunsindir: Udah tau pacar orang. Masih aja di 

godain, dih! Belajar bego dari mana?" 

dari kamuh sebut udah tahu pacar orang masih saja di godain h 

ajar bego dari mana 
3 

680 mellysyahfitrii 
Iya bener bgt!!!"@Retweet_Tweeet: Kalo lagi marahan pasti ngangkat 

telponnya lama. Yakan? ~" 

iya benar banget sebut kalau lagi marah pasti ngangkat telponya 

lama ya 
3 

681 mellysyahfitrii 
Kelas 1 sampai kelas 6 seru, tapi yang palingpaling kelas 2 sama kelas 

3"@AldoRamoza_P: Waktu SD paling seru pas kelas berapa ?" 

kelas sampai kelas seru tapi yang palingpaling kelas sama kelas 

sebut waktu sd paling seru pas kelas berapa 
3 

682 mellysyahfitrii 
Lo bener, gue bakalan ngelakuin hal yang sama buat sahabat yang gue 

cintai:) ditambah lagi persahabatan itu dari kecill (âŒ£Ì©_âŒ£) 

lo benar gue bakal ngelakuin hal yang sama buat sahabat yang 

gue cinta tambah lagi sahabat itu dari kecil 
3 

683 mellysyahfitrii 
Kadang anakni kayak tai kucing._. Larang orang tidur tapi bm gak 

dibalas, Larang orang tidur tapi nyatanya dia tidurr:" tai taii~ 

kadang anakni seperti tahi kucing larang orang tidur tapi bm 

tidak balas larang orang tidur tapi nyata dia tidur tahi tahi 
3 

684 mellysyahfitrii Capek harus kelahi terus ronn, capek (âŒ£Ì©_âŒ£) capek harus kelahi terus ron capek 3 

685 mellysyahfitrii 
Gak pantas kamu perlakuin aku kaya gini, matimatian aku minta maaf 

dari pagi tadi dapat perlakuan kaya gini haha yadeh! Lanjutt 

tidak pantas kamu perlakuin aku kaya begini matimatian aku 

minta maf dari pagi tadi dapat laku kaya begini haha yadeh lanjut 
3 

686 mellysyahfitrii 
Tidak tau yang mana yang salah yang mana yang benarr, serahkan saja 

sama yang diatass:))) kalaupun benar saya ikhlas lahir batinn:"D 

tidak tahu yang mana yang salah yang mana yang benar serah 

saja sama yang atas kalaupun benar saya ikhlas lahir batin di 
3 

687 mellysyahfitrii Jangan ganggu!! Nanti roni marahh!!! jangan gangu nanti roni marah 3 

688 mellysyahfitrii 

Bisa sedikit saja menjaga perasaankuu? Aku itu hanya cemburuu 

(âŒ£Ì©_âŒ£) dan rasa cemburu itu yang membuatku tak yakin lagi 

kepadamuu:)))) 

bisa sedikit saja jaga as aku itu hanya cemburu dan rasa cemburu 

itu yang buat tak yakin lagi pada 3 

689 mellysyahfitrii 
Ada saat aku mundur dengan sendirinya dan memintamu untuk memlih 

diaaâ˜º 

ada sat aku mundur dengan sendiri dan minta untuk memlih dia 
3 

690 mellysyahfitrii 

Aku dekat sama oranglain kamu marahh, kamu dekat sama oranglain aku 

gakbisa marahh, kenapaa? Kalau aku marah semuanya akan berantakan 

kan?:" 

aku dekat sama oranglain kamu marah kamu dekat sama 

oranglain aku gakbisa marah kenapa kalau aku marah mua akan 

berantak kan 

3 

691 mellysyahfitrii 
Pengen nangis kali sekarang ni ronii, pengen kalii:))) kalau wanita itu 

bukan teman dekat aku sendiri, udah aku carutkan tau?!! 

ingin nangis kali sekarang ni roni ingin kali kalau wanita itu 

bukan teman dekat aku sendiri udah aku carut tahu 
3 

692 mellysyahfitrii Karna kamu memang enggak pernah mau tau dengan perasaan akuu:))) karna kamu memang engak pernah mau tahu dengan as aku 3 

693 mellysyahfitrii 
Kalau kamu cemburu biarlah aku yang meminta maaf, kalau aku 

cemburu biarlah aku yang menikmatinyaâ™¥:):) 

kalau kamu cemburu biar aku yang minta maf kalau aku cemburu 

biar aku yang nikmat 
3 

694 mellysyahfitrii Wish:rasa sayang sama dia hilang!!:))) wish rasa sayang sama dia hilang 3 

695 mellysyahfitrii 
Pria yang mencintaimu, sesibuk dan sepadat apapun aktivitasnya, dia 

tanyakan kabarmu, memperhatikanmu walau secuil. 

pria yang cinta sibuk dan padat apa aktivitas dia tanya kabar hati 

walau cuil 
3 

696 mellysyahfitrii 
Wanita yang menjadi perusak hubungan orang itu tidak lebih dari 

seorang wanita MURAHAN~ 

wanita yang jadi usak hubung orang itu tidak lebih dari orang 

wanita murah 
3 

697 mellysyahfitrii 

Jika kamu meninggalkanku karna oranglain, aku rela. Karna penghianat 

lebih cocok dengan penggoda, jadi kubiarkan mereka hancurr:)) 

jika kamu meningalkanku karna oranglain aku rela karna 

penghianat lebih cocok dengan koda jadi kubiarkan mereka 

hancur 

3 
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698 mellysyahfitrii Bingung mau bertahan atau cukup sampai disini saja sayangg:"" bingung mau tahan atau cukup sampai sini saja sayang 3 

699 zheptia_nj 
Semangatnya,, basah kuyup duduk dalam kelas mengikuti perkuliahan dri 

dosen. 

semangat basah kuyup duduk dalam kelas ikut kuliah dari dosen 
3 

700 zheptia_nj Bukan siapa akku buat kamu. Tapi siapa kamu buat akku. :D bukan siapa aku buat kamu tapi siapa kamu buat aku di 3 

701 zheptia_nj Uuucch,, ini bukan sakit hanya gangguan fisik aja. Hahaha uch ini bukan sakit hanya ganguan fisik saja hahaha 3 

702 zheptia_nj 
Canda mu penuh tawa. Udah lama gag dngar suara jail, dikira bner 

ngambek. 

canda kamu penuh tawa udah lama gag dngar suara jail kira bner 

ngambek 
3 

703 zheptia_nj Lebih menghargai diri sendiri aja lagi. lebih harga diri sendiri saja lagi 3 

704 zheptia_nj Cuma mau minta satu, kuat aja. cuma mau minta satu kuat saja 3 

705 zheptia_nj 
"Kangen bgt. Kangen pngen blang hai cuex" Hahh?? Se cuek itu kah 

akku??? 

kangen banget kangen pngen blang hai cuex hah se cuek itu kah 

aku 
3 

706 zheptia_nj 
Laki-laki tersayang: Kamu boleh berpikir dia menginginkan mobilmu, 

uangmu,dan hadiah. Tapi sebenarnya ... http://t.co/xt5ggoMNy4 

laki laki sayang kamu boleh pikir dia ingin mobil uang dan 

hadiah tapi benar 
3 

707 zheptia_nj Mungkin rasa yg kembali ada hanya pelarianku saja. mungkin rasa yang kembali ada hanya lari saja 3 

708 zheptia_nj Bukan ditakdirkan utk marah ataupun kecewa. (APA-NYATA) bukan takdir utk marah atau kecewa apa nyata 3 

709 zheptia_nj Bukan benci yg buat pergi dari orang lain, tapi karna kecewa bukan benci yang buat pergi dari orang lain tapi karna kecewa 3 

710 zheptia_nj 
Jahaaaat. Kamu jahaaat :( Kamu yg menghadirkannya kembali, dan sekrg 

kamu menginginkan untuk pergi. â˜¹â™¥ 

jahat kamu jahat kamu yang menghadirkanya kembali dan sekrg 

kamu ingin untuk pergi 
3 

711 zheptia_nj 
Aaaaargh. Belum bisa akku terima keputusan itu. Gag bisa yha buat 

menghargai org lain?? Apa salah "mereka?" 

argh belum bisa aku terima putus itu gag bisa yha buat harga 

orang lain apa salah mereka 
3 

712 zheptia_nj 
Jangan pernah mencoba utk menyerah dan jangan pernah menyerah utk 

mencoba. #RRA 

jangan pernah coba utk serah dan jangan pernah serah utk coba 

hashtag 
3 

713 zheptia_nj 
Happy Father day's my daDy.. Selalu bangga miliki bapak. Semoga 

semangat dan sehat selalu. ({}) I Love you :* miss you 

hapy father day s my dady selalu bangga milik bapak moga 

semangat dan sehat selalu i love you mis you 
3 

714 zheptia_nj Teringat orang tua,,teringat kalo mereka punya prioritas masing2. ('T.T') ingat orang tua ingat kalau mereka punya prioritas masing t t 3 

715 zheptia_nj 
Semua ingin di mengerti, semua harus di mengerti, semua udah 

dimengerti. Tapi gag semua mengerti utk menghargai. 

semua ingin di erti semua harus di erti semua udah dimengerti 

tapi gag semua erti utk harga 
3 

716 zheptia_nj Bahagia ya lihat senyum mereka yang sehat. bahagia ya lihat senyum mereka yang sehat 3 

717 zheptia_nj 
Bete dibilang sombong,ada kabar kalo lagi butuh aja. Aissh sakit bnget. 

Dluu gua sllu ada kbr diblg lebay. 

bete bilang sombong ada kabar kalau lagi butuh saja aish sakit 

banget dlu aku slu ada kbr diblg lebih 
3 

718 zheptia_nj Saat masalah dihadapanku,bahkan aku tak bisa mengekspresikannya. sat masalah hadap bahkan aku tak bisa mengekspresikanya 3 

719 zheptia_nj 
23 januari 2015 hari penangkapan tidak layak. Dedikasi utk bpk 

Bambang Widjojanto #SAVEKPK 

januari hari tangkap tidak layak dedikasi utk bpk bambang 

widjojanto hashtag 
3 

720 zheptia_nj 
Berharap suatu saat ada sedikit wktu utk canda tawa brsama adik2 se-

bapak-ibu. 

harap suatu sat ada sedikit wktu utk canda tawa brsama adik se 

bapak ibu 
3 

721 zheptia_nj 
Aku cuma mau cara yg beda. Gag mau trus mempermainkan kamu yang 

hanya membuat saling tersakiti. #maaf 

aku cuma mau cara yang beda gag mau trus main kamu yang 

hanya buat saling sakit hashtag 
3 

722 zheptia_nj Ya Rabb.. Jaga selalu mereka untuk aku. Dan kuat aku Rabbi ya rab jaga selalu mereka untuk aku dan kuat aku rabi 3 
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723 zheptia_nj Gag tau ke siapa meminjam bahu utk aku bersandar sebentar aja. gag tahu ke siapa pinjam bahu utk aku sandar bentar saja 3 

724 zheptia_nj Berasa ada yg aneh. Iya aneh. Makin kesini semakin berasa. asa ada yang aneh iya aneh makin sini makin asa 3 

725 zheptia_nj Kadang, ntah lah. Aku merasa slah krna egois,tpi bersikeras ini cara aku. kadang ntah lah aku rasa slah krna egois tpi sikeras ini cara aku 3 

726 zheptia_nj Yg aku punya bukan kamu atau mereka. Jelas? yang aku punya bukan kamu atau mereka jelas 3 

727 zheptia_nj Jatuh cintaa, ku jatuh cintaa. Cinta pada jumpa pertama =D jatuh cinta aku jatuh cinta cinta pada jumpa pertama di 3 

728 zheptia_nj Izinkan aku hadir dalam mimpi di tidur kamuu. izin aku hadir dalam mimpi di tidur kamu 3 

729 zheptia_nj 
Karena cinta itu sederhana , dan kita tidak perlu mengungkapkan nya 

secara berlebihan. 

karena cinta itu sederhana dan kita tidak perlu ungkap nya cara 

lebih 
3 

730 mellysyahfitrii 

Hehe belum liat say, besok baru mau liat, ehiya mana pin 

mbongg?"@tianmilisaputri: Hasil ujian kamu sayang:* 

misstooooo:")"@mellysyahfitrii: 

hehe belum lihat say besok baru mau lihat ehiya mana pin mbong 

sebut hasil uji kamu sayang misto sebut 3 

731 zheptia_nj 
Hanya niat tulus dan loyal dalam mengerjakan sesuatu yg bisa bikin kita 

sukses. #daddy#status#facebook 

hanya niat tulus dan loyal dalam kerja suatu yang bisa bikin kita 

sukses hashtag hashtag hashtag 
3 

732 zheptia_nj Emang bukan buat sendiri. Alhamdulillah masih diberi. emang bukan buat sendiri alhamdulilah masih beri 3 

733 zheptia_nj 
Tdak ada manusia yg kuat scr mental dengan masa lalu yg mudah. tdak ada manusia yang kuat scr mental dengan masa lalu yang 

mudah 
3 

734 zheptia_nj 
Apa rasanya? Disaat butuh hangatnya sentuhan mereka, lalu mereka ada 

disamping dan memeluk. 

apa rasa sat butuh hangat sentuh mereka lalu mereka ada samping 

dan peluk 
3 

735 zheptia_nj 
Aku punya.! Mereka ada.! Tapi mgkn aku bukan lagi prioritas mereka. 

#Ialwaysloveboth 

aku punya mereka ada tapi mgkn aku bukan lagi prioritas mereka 

hashtag 
3 

736 zheptia_nj 
Inginku kembali. Kembali ke masa2 yg ingin aku lewati sesuai inginku. 

#ketawaluwiik 

ingin kembali kembali ke masa yang ingin aku lewat suai ingin 

hashtag 
3 

737 zheptia_nj Kamu tau aku tau. Apa kamu juga tau apa yg aku mau drimu? ;( kamu tahu aku tahu apa kamu juga tahu apa yang aku mau drimu 3 

738 zheptia_nj 
Gag tega liat dia pergi utk sendiri disana. Tpi masih besar rasa kecewa ini 

yg ada. 

gag tega lihat dia pergi utk sendiri sana tpi masih besar rasa 

kecewa ini yang ada 
3 

739 zheptia_nj 
Ternyata mereka tetap tidak sama seperti saya yang Sama seperti mereka. 

#saveheart 

nyata mereka tetap tidak sama seperti saya yang sama seperti 

mereka hashtag 
3 

740 zheptia_nj 
Bahagia itu kita yg rasa, dan mreka dpat melihatnya. Tapi, tidak dengan 

kesedihan. 

bahagia itu kita yang rasa dan mreka dpat lihat tapi tidak dengan 

sedih 
3 

741 zheptia_nj 
Hanya akan terpaksa. Hanya akan terbiasa. Hanya akan bertahan. Hanya 

akan menggapai. This is life! It's mine 

hanya akan paksa hanya akan biasa hanya akan tahan hanya akan 

apa this is life it s mine 
3 

742 zheptia_nj Kenyataan itu apa yang kita rasakan saat ini. kenyat itu apa yang kita rasa sat ini 3 

743 zheptia_nj 192015 lahir kembali. Alhamdulillah. Semua akan lebih baik. lahir kembali alhamdulilah semua akan lebih baik 3 

744 zheptia_nj Trlalu besar utk aku sendiri disinii.. Jgn biarkan aku sendiri. Please! trlalu besar utk aku sendiri sini jangan biar aku sendiri please 3 

745 zheptia_nj 

Sehat slalu dad. Love you so much. Slalu senang dpt tlp dri dia. Dan ga 

prnah bisa tahan tangis dgr suaranya. Trlalu byk makna yg trsirat :( 

sehat selalu dad love you so much selalu senang dapat tlp dari dia 

dan tidak prnah bisa tahan tangis dgr suara trlalu byk makna yang 

trsirat 

3 

746 zheptia_nj Slalu dia mnjawab keadaan. Kontak batin anak dan bapak yg ga prnah selalu dia mnjawab adan kontak batin anak dan bapak yang tidak 3 



 

A-39 

 

No. Screen_Name Teks Preprocess Kelas 

hilang. Krna kita sama #lovedady prnah hilang krna kita sama hashtag 

747 zheptia_nj 

(Bisa) tnp melihat yg prnah ada.bukn awal utk kdepn,dn bkan akhir dri 

masa lalu.Krna ini hny sbgian kecil diantara yg besar. #snjmind #mine 

bisa tnp lihat yang prnah ada bukn awal utk kdepn dn b akhir dari 

masa lalu krna ini hny sbgian kecil antara yang besar hashtag 

hashtag 

3 

748 zheptia_nj 
Benar tanpa rasa. Tak ada lagi debar tak mnentu itu saat dktnya. Bhkan 

diantara kduanya. :)) 

benar tanpa rasa tak ada lagi debar tak mnentu itu sat dktnya 

bhkan antara kduanya 
3 

749 mellysyahfitrii 
cuma Melly yang.... â€” Cuma melly teman yang gak pernah ketemu tapi 

kenalnya kayak udah sering ketemuðŸ’• http://t.co/hymT2WvVTS 

cuma mely yang cuma mely teman yang tidak pernah ketemu tapi 

nal seperti udah sering ketemu 
3 

750 zheptia_nj 
Susah emg buat jujur, susah emg lihat kesini (tunjukhatisndiri) komentar 

bg @radityadika ngejuriin ipul 

susah emg buat jujur susah emg lihat sini tunjukhatisndiri 

komentar bg sebut ngejurin ipul 
3 

751 zheptia_nj 

Smua kbutuhan terpenuhi, sgla keinginan trwujud,itu mudh kau 

dpat.Bhkan kbohongan pun msh trtutupi.Wajar kau bahagia!Tnpa lihat 

susah org 

smua kbutuhan penuh sgla ingin trwujud itu mudh kau dpat 

bhkan kbohongan pun msh trtutupi wajar kau bahagia tnpa lihat 

susah orang 

3 

752 zheptia_nj 
Saat kata2 tak lagi mampu utk diucapkn,maka diam &amp; menutup 

mulut adl satu2nya pilihan. https://t.co/LNZLGyb4in 

sat kata tak lagi mampu utk diucapkn maka diam ampun tutup 

mulut adl satu pilih 
3 

753 zheptia_nj 

Dan bukan utk mengabaikan,ckup memperhatikan. Namun 

dengarkan,jika msh ada yg hrus diperdengarkan. This is Life! :) 

#SNjstory 

dan bukan utk abai ckup hati namun dengar jika msh ada yang 

hrus dengar this is life hashtag 3 

754 zheptia_nj Ketika pikir tak lagi menerima, disaat hati berkata lain. ketika pikir tak lagi terima sat hati kata lain 3 

755 zheptia_nj 
Memang harus merasakannya jatuh yg begitu jauh. Alhamdulillah rasa 

ini bsa trkendali. 

memang harus merasakanya jatuh yang begitu jauh alhamdulilah 

rasa ini bsa trkendali 
3 

756 zheptia_nj 

Belajar.Msh byk hal yg hrs ak pelajari.Dan blajar mnjdikn proses pnuh 

makna.Alhamdulillah sllu dberi ksmptan utk bljar lbh baik #SNjstory 

ajar msh byk hal yang hrs ak ajar dan blajar mnjdikn proses pnuh 

makna alhamdulilah slu dberi ksmptan utk bljar lebih baik 

hashtag 

3 

757 zheptia_nj 
Slamat jln sobat.Kamu tngguh,perjuanganmu mlebihi cita2mu.blm lama 

kita dekt,tpi byk yg kita slg share.smg brada dtempat terbaik di sisiNYA 

slamat jln sobat kamu tnguh juang mlebihi cita belum lama kita 

dekt tpi byk yang kita slg share moga brada dtempat baik di sis 
3 

758 zheptia_nj 

Tak Akn prnah trlupakn bhw aku prnah mengenalmu sobat.Tk Akn prnh 

terlupakn sdkt kata motivasimu.Dn tk trlupakn wkt kita sesingkt ini. #MT 

tak akn prnah trlupakn bhw aku prnah kenal sobat tk akn prnh 

terlupakn sdkt kata motivasi dn tk trlupakn wkt kita sesingkt ini 

hashtag 

3 

759 zheptia_nj Selalu jadi imbasnya. Skrg bljr utk Menghindar dari diri sendiri. selalu jadi imbas skrg bljr utk hindar dari diri sendiri 3 

760 zheptia_nj 
Mnusia aneh yg suka buat sensasi dan pagi ini buat org penasaran mnusia aneh yang suka buat sensasi dan pagi ini buat orang 

penasaran 
3 

761 zheptia_nj 
Selamat hari kartini para perempuan Indonesia, terima kasih kartini2 ku. selamat hari kartini para perempuan indonesia terima kasih 

kartini aku 
3 

762 zheptia_nj 
Bhagia itu ketika bertemu org yang disayang. Sederhana, akan mewah 

jika prtemuan slalu dimiliki 

bhagia itu ketika bertemu orang yang sayang sederhana akan 

mewah jika prtemuan selalu milik 
3 

763 zheptia_nj Kadang terlalu sakit utk dirasa meski udah biasa kadang lalu sakit utk rasa meski udah biasa 3 

764 zheptia_nj 
Kuatlah selalu. Sabar dan ikhlas akan mengiringi syukur. 

Pengorbananmu lebih dri sgalanya. We love you :* ({}) 

kuat selalu sabar dan ikhlas akan iring syukur korban lebih dari 

sgalanya we love you 
3 
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765 zheptia_nj 

Tak ad mslah yg lbh ringan dri yg kita mliki. Smua ad porsinya.ada 

waktu saatny kmu,ad saatny aku,ad saatny dia dan mreka. Not for give up 

tak ad mslah yang lebih ringan dari yang kita mliki smua ad porsi 

ada waktu satny k ad satny aku ad satny dia dan mreka not for 

give up 

3 

766 zheptia_nj Sejatinya yg kita miliki saat ini pasti akan kembali kepadaNYA sejat yang kita milik sat ini pasti akan kembali pada 3 

767 zheptia_nj Senang melihatmu semakin positif wahai saudaraku ({}) never give up!! senang lihat makin positif wahai saudara never give up 3 

768 zheptia_nj 
Dilema. Berada diantara keharusan dan keharusan.mgkn bisa, jujur blum 

siap. Maaf buu (T.T) 

dilema ada antara harus dan harus mgkn bisa jujur blum siap maf 

bu t t 
3 

769 zheptia_nj 
Sebegitu pengecutnya?! Ntahlah, ntah seperti apa mental blok didalam 

sana 

begitu kecut ntahlah ntah seperti apa mental blok dalam sana 
3 

770 zheptia_nj 
Belajar gag cukup seklai atau dua kali. Setiap perjuangan pasti ada 

pengorbanan dan byk belajar dri itu smua. 

ajar gag cukup seklai atau dua kali tiap juang pasti ada korban 

dan byk ajar dari itu smua 
3 

771 zheptia_nj 
Inginku menangis mengingat itu semua. Tapi ku malu padaNya, selemah 

itu aku? 

ingin tangis ingat itu semua tapi aku malu pada lemah itu aku 
3 

772 zheptia_nj 
@nabella_iswatun said "Jangan terlalu mudah peduli, hanya untuk 

kemudian kecewa" 

sebut said jangan lalu mudah peduli hanya untuk kemudian 

kecewa 
3 

773 zheptia_nj Blajar dri perilaku org lain untuk membentuk jati diri blajar dari perilaku orang lain untuk bentuk jati diri 3 

774 zheptia_nj 
Ketika semua tidak memiliki kepedulian bersama, maka klompok akan 

terombang ambing 

ketika semua tidak milik peduli sama maka klompok akan 

terombang ambing 
3 

775 zheptia_nj Semakin hari semakin aku mengenal mereka. makin hari makin aku kenal mereka 3 

776 zheptia_nj Jaga mereka selalu. Kuatkan aku seperti mereka ya Rabb.. jaga mereka selalu kuat aku seperti mereka ya rab 3 

777 zheptia_nj 
Disaat kita memikirkan apa yg tlh kita korbankan, cobalah berpikir mgkn 

yg mereka korbankan lbh dri ini. #positivethinking 

sat kita pikir apa yang tlh kita korban coba pikir mgkn yang 

mereka korban lebih dari ini hashtag 
3 

778 zheptia_nj 
Tggu aja hasilnya. Anggap ini proses utk kualitas yg baik itu. 

Dududududuuu 

tgu saja hasil angap ini proses utk kualitas yang baik itu 

dududududu 
3 

779 zheptia_nj 
Ya Rabb.. Jadikan ini sbg pendewasaan utk ku. Semoga bisa mnjadi lebih 

baik lagii 

ya rab jadi ini bagai pendewasan utk aku moga bisa mnjadi lebih 

baik lagi 
3 

780 zheptia_nj 
Prnah berpikir utk akhiri. Tpi tetap terlewati. Namun ntah dgn bagaimana 

ini bisa dihadapi. #titikterjenuh 

prnah pikir utk akhir tpi tetap lewat namun ntah dengan 

bagaimana ini bisa hadap hashtag 
3 

781 zheptia_nj Tahu. Sadar. Dan menyesal. Tapi masih tetap sama. tahu sadar dan sesal tapi masih tetap sama 3 

782 zheptia_nj 
HBD @bismakarisma . Semoga mnjadi pribadi lebh baik lagi. Barakallah 

fil umurik. Milad #BISMAsih26TH 

hbd sebut moga mnjadi pribadi lebh baik lagi barakalah fil 

umurik milad hashtag 
3 

783 zheptia_nj 
Sekarang kita semakin byk merasakan hal yg sama aku rasa dlu. Kuat 

best!! 

sekarang kita makin byk rasa hal yang sama aku rasa dlu kuat 

baik 
3 

784 zheptia_nj 
kenapa org lebih sering brtanya ketika kita menangis? "Knp nangis?". 

saat kita ketawa gag ada tu nanya 

kenapa orang lebih sering brtanya ketika kita tangis knp nangis 

sat kita tawa gag ada tu na 
3 

785 zheptia_nj Arrrrgh gag bisa apa aku fokus dlu ama satu tugas akhir ituu??!! argh gag bisa apa aku fokus dlu ama satu tugas akhir itu 3 

786 zheptia_nj 
@radityadika ini tiket saya, yg 30menit sebelum tayang udh ludes. Dan 

antrian itu utk jam selanjutnya #hangoutmovie https://t.co/7PHavFgjFx 

sebut ini tiket saya yang menit belum tayang sudah ludes dan 

antri itu utk jam lanjut hashtag 
3 
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787 zheptia_nj 
Mnjadi org yg tdk bersyukur, dgn merasa tak sempurna saat ingat satu 

hal itu 

mnjadi orang yang tidak syukur dengan rasa tak sempurna sat 

ingat satu hal itu 
3 

788 zheptia_nj Apa cuma aku orang senang bicara dengan dia???????? apa cuma aku orang senang bicara dengan dia 3 

789 zheptia_nj 
Cinta emg sederhana. Tpi utk memiliki org yg dicinta bukn hal yg 

sederhana. 

cinta emg sederhana tpi utk milik orang yang cinta bukn hal yang 

sederhana 
3 

790 zheptia_nj Ada aja hal yg dtang ketika semangat mulai kembali. ada saja hal yang dtang ketika semangat mulai kembali 3 

791 zheptia_nj 
Semakin dipikirkan, semakin aku takuut. Arrgh sepertinya perlu realita 

therapy ðŸ˜‚ðŸ˜‚ 

makin pikir makin aku takut argh seperti perlu realita therapy 
3 

792 zheptia_nj 
Kondisi kyk gini, sendirian. Benar2 dirasa sendiri. Dtg diwaktu gag 

tepatðŸ˜ðŸ˜ðŸ’Š 

kondisi kyk begini sendiri benar rasa sendiri dtg waktu gag tepat 
3 

793 zheptia_nj 
Kematian adl hal yg tak pernah diketahui kpn itu mghampiri kita. Usia 

bukanlah menjadi patokan. Kita hanya prlu siap. 

mati adl hal yang tak pernah diketahui kpn itu mghampiri kita 

usia buk jadi patok kita hanya prlu siap 
3 

794 zheptia_nj 
Bismillahirrahmanirrahiim. Semua telah kumulai. Dan ini awalnya. 

Semoga lebih lancar.. Aamiiin ya Rabb 

bismilahirahmanirahim semua telah kumulai dan ini awal moga 

lebih lancar amin ya rab 
3 

795 zheptia_nj 
jgn pernah takut atau ragu utk melangkah kedepan. Skrg biar jdi sesal, 

tapi nanti harus jadi kesan. 

jangan pernah takut atau ragu utk lang depan skrg biar jdi sesal 

tapi nanti harus jadi kesan 
3 

796 mursyidafw 
@putriacri_20 Biar makin rameee ci.. haha.. ikut? Bawak piring dari kos 

ya.. kk bawak nasi. 

sebut biar makin rame ci haha ikut bawak piring dari kos ya k 

bawak nasi 
3 

797 mursyidafw @putriacri_20 Jangan2 dak sahur pula.. eh bukannya kalian dah libur? sebut jangan dak sahur pula eh buka kalian dah libur 3 

798 mursyidafw Bahagialah pokoknya kalau diantar jemput uji ðŸ˜• bahagia pokok kalau antar jemput uji 3 

799 mursyidafw 
Rasa2nyaaa tu yaa.. bahagia punya adek laki2.. kemana2 temankan 

kami.. hoho.. tunggu ajir lagi.. 

rasa tu ya bahagia punya adek laki mana teman kami hoho tungu 

ajir lagi 
3 

800 mursyidafw 
Kemarin abis ngajar diajak main ludo, kami menang, murid kami kalah 

(umur 6th) dan dia nangis. Ku kudu piye? 

kemarin abis ngajar ajak main ludo kami menang murid kami 

kalah umur th dan dia nangis aku kudu piye 
3 

801 mursyidafw 
Misalnya duduk d kedai orang minum 1 gelas, nongkrongnya sampai 

malam ðŸ˜‚ 

misal duduk di kedai orang minum gelas nongkrongnya sampai 

malam 
3 

802 mursyidafw Bahagia itu kita yang ciptakan.. kita yang bentuk.. bahagia itu kita yang cipta kita yang bentuk 3 

803 mursyidafw Disaat hp kami tinggal, dan pasti ibuk kami dah banyak nlp2.. pfft sat hp kami tingal dan pasti ibuk kami dah banyak nlp pft 3 

804 mursyidafw Sekarang baru ngerasain nikmatnya menanti sabtu minggu.. wkwkw sekarang baru ngerasain nikmat nanti sabtu mingu wkwkw 3 

805 mursyidafw Kalau jam segini belum tidur, alamat bablas sahurnya.. kalau jam gin belum tidur alamat bablas sahur 3 

806 mursyidafw Kadang ingat, badan bukan robot.. kadang ingat badan bukan robot 3 

807 mursyidafw 
Kalau udh sakit, ibuk buatin makanan yang berkuah kuah.. jadi tinggal 

nelan ðŸ˜‚ 

kalau sudah sakit ibuk buatin makan yang kuah kuah jadi tingal 

nelan 
3 

808 mursyidafw 
Sampai ai ngambek gak mau megang pensil lagi. Alhirnya belajar selesai. 

Tapi sebelum pulang ai bikin senyum2.. 

sampai a ngambek tidak mau megang pensil lagi alhirnya ajar 

selesai tapi belum pulang a bikin senyum 
3 

809 mursyidafw 
Hahah... itu pertanyaan borongan yang bikin kami senyum2 abis ngajarin 

ai. 

hahah itu pertanyan borong yang bikin kami senyum abis 

ngajarin a 
3 

810 mursyidafw Terimakasih pernah ada.. lalu pergi, dengan arti yang lebih bijaksana.. terimakasih pernah ada lalu pergi dengan arti yang lebih 3 
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811 mursyidafw @liputan6dotcom Baru hadir disaat ku dah hapus semua fotonya ðŸ˜ sebut baru hadir sat aku dah hapus semua foto 3 

812 zheptia_nj Kasih sayang mereka kpd anaknya sbg orangtua selalu terlihat dan terasa kasih sayang mereka kpd anak bagai orangtua selalu lihat dan asa 3 

813 mursyidafw 
Udh berapa kali ramadhan gak pulang? Rindu rumah sebenrnya.. tapi 

pengen bgt beliiin ibuk baju lebaran 

sudah berapa kali ramadhan tidak pulang rindu rumah sebenrnya 

tapi ingin banget belin ibuk baju lebaran 
3 

814 mursyidafw 
Tapi serasa jadi kakak.. bisa nurutin apa mau adenya. Walaupun harus 

mikir, duitnya cukup gak ya.. wkwkw 

tapi rasa jadi kakak bisa nurutin apa mau adenya walaupun harus 

mikir duit cukup tidak ya wkwkw 
3 

815 mursyidafw 
Mungkiiiin, memang duit bukan segalanya. Tapi segalanya butuh duit. 

Belikan ibuk jilbab baru misalnya? Haha 

mungkin memang duit bukan gala tapi gala butuh duit belikan 

ibuk jilbab baru misal haha 
3 

816 mursyidafw 
Ibuk k kampung, papa nyusul. Inyik kami dah bahagia sekarang.. allah 

sayang.. 

ibuk k kampung papa nyusul inyik kami dah bahagia sekarang 

alah sayang 
3 

817 mursyidafw 
Harusnya kalau buat laporan makin kurus kan, begadang gitu. Tapi ini 

tebalek ðŸ˜ðŸ˜ 

harus kalau buat lapor makin kurus kan begadang gitu tapi ini 

tebalek 
3 

818 mursyidafw 
Bersyukurnya tu, baju kita besar2 semua. Coba bayangin kalau ngepas. 

Abis lah ndak ada baju 

syukur tu baju kita besar semua coba bayangin kalau ngepas abis 

lah ndak ada baju 
3 

819 mursyidafw Tapi tiap niat diet, selalu gagal ðŸ˜� laparnya malah bisa nambah2 ðŸ˜‚ tapi tiap niat diet selalu gagal lapar malah bisa nambah 3 

820 mursyidafw 
@robyparm Blm tau, kk mau cari pembimbing biiw.. doakan lancar taaa.. 

huhu 

sebut belum tahu k mau cari bimbing biw doa lancar ta huhu 
3 

821 mursyidafw 
@agunglabay Aduuuuh.. ndak ada yg beraya, kue tu kami abiskan bg.. 

bg, beraya ke rumah bunda eni yok. Sok2 dipingit ðŸ˜‘ 

sebut aduh ndak ada yang raya kue tu kami abis bg bg raya ke 

rumah bunda en yok sok pingit 
3 

822 mursyidafw 
Berangkat dari jam 4 sore, sampai sekarang blm sampai2 ibuk sama papa 

ðŸ˜´ 

berangkat dari jam sore sampai sekarang belum sampai ibuk 

sama papa 
3 

823 mursyidafw Kalau mau ndaki, harus keliling annur 10x. Ndak apalah. Bisa kurus kalau mau ndaki harus keliling anur x ndak apa bisa kurus 3 

824 mursyidafw Takutnya abis keliling, malah jajan ðŸ˜‘ ndak kurus2 kan takut abis keliling malah jajan ndak kurus kan 3 

825 mursyidafw 

@agunglabay Wkwkwkw tauuu kata ibuk kami.. bpk tu tukang jait, terus 

nyetrika.. dirumah nenek kami masih ada.. kalaâ€¦ 

https://t.co/ytSSyLOHF8 

sebut wkwkwkw tahu kata ibuk kami bpk tu tukang jait terus 

nyetrika rumah nenek kami masih ada kala 3 

826 mursyidafw 
@agunglabay Bahas2 berat badan bg.. mentang gak sampai setengah ton 

berat badan abg.l 

sebut bahas berat badan bg mentang tidak sampai tengah ton 

berat badan abg l 
3 

827 mursyidafw Kadang tu heran, pertemanan rusak cuma masalah sepele.. kadang tu heran teman rusak cuma masalah sepele 3 

828 mursyidafw 
Gak perlu teman yang rame2, tapi waktu senang aja. temannya cukup 1, 

tapi gak perlu pura2. 

tidak perlu teman yang rame tapi waktu senang saja tema cukup 

tapi tidak perlu pura 
3 

829 mursyidafw 
Teman, jadi pacar. Tu putus, musuhan. cuma karena egois, terus 

pertemanannya hancur. 

teman jadi pacar tu putus musuh cuma karena egois terus 

pertemananya hancur 
3 

830 mursyidafw 
Kenapa kami mesti ngindar? Kalau kami gendut, tu pacarnya org tu 

kurus, kami ndak boleh keluar2 kos gitu? 

kenapa kami mesti ngindar kalau kami gendut tu pacar orang tu 

kurus kami ndak boleh keluar kos gitu 
3 

831 mursyidafw 
Tuu datang gf beliau tu, ikut foto, DISEBELAH KAMI. awak ikut 

senyum aja.. kan teman.. 

tu datang gf beliau tu ikut foto disebelah kami awak ikut senyum 

saja kan teman 
3 
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832 mursyidafw 
@putriacri_20 Wkwkwkwkw bikin ribut cii.. wei baleklah lagi wei.. 

bawak makanan banyak2 dari rumah yaa.. 

sebut wkwkwkwkw bikin ribut ci we baleklah lagi we bawak 

makan banyak dari rumah ya 
3 

833 mursyidafw 
@putriacri_20 Handeeeh.. mau ikut ngumpul ndaaaaak.. ndak usah 

besarkan badan tu, ndak bisa kalahkan kk doo 

sebut handeh mau ikut ngumpul ndak ndak usah besar badan tu 

ndak bisa kalah k do 
3 

834 mursyidafw 
@putriacri_20 Kalau nikah diundang, amaaaan... . . . Macam iya aja 

boleh ke duri tuu yaa ci ðŸ˜’ðŸ˜’ðŸ˜’ 

sebut kalau nikah undang aman macam iya saja boleh ke duri tu 

ya ci 
3 

835 mursyidafw 
@putriacri_20 Mitos kali dia boleh. Masih bangkinang aja haa... isi 

ajalah titik2 tu sendiri ðŸ˜‘ðŸ˜‘ 

sebut mitos kali dia boleh masih bangkinang saja ha isi aja titik tu 

sendiri 
3 

836 mursyidafw 
Ga nyerah sama kuliahnya. Karena pasti ada bahagia di toga nya.. 

mungkin sekarang semangatnyaa cuma ibuk. Yg tiap bentar nlp.. 

tidak nyerah sama kuliah karena pasti ada bahagia di toga nya 

mungkin sekarang semangat cuma ibuk yang tiap bentar nlp 
3 

837 mursyidafw 

Jadi, punya kauskaki segala warna, dan ibuk pasti marah2 kalau 

kauskakinya ketemu cuma sebelah2. Dan kami gaboleh belik kauskaki 

lagi ðŸ˜‘ 

jadi punya kauskaki semua warna dan ibuk pasti marah kalau 

kauskakinya ketemu cuma sebelah dan kami gaboleh belik 

kauskaki lagi 

3 

838 mursyidafw 
D: buk, dilla mau ke kalimantan I: ngapain? D: mau kerja I: pergilaaah.. 

Okeee ya.. boleh. Tunggu aja pas betulan tamat, boleh ndakðŸ˜´ 

di buk dila mau ke kalimantan i ngapain di mau kerja i pergi oke 

ya boleh tungu saja pas betul tamat boleh ndak 
3 

839 mursyidafw Itu mimpi anak gadis 23 tahun yang berjuang di kampus ðŸ˜‚ðŸ˜‚ðŸ˜‚ itu mimpi anak gadis tahun yang juang di kampus 3 

840 mursyidafw 
Mudah2an 2 hari di duri kita langsung sehaat hat hat yes.. ga begadang, 

gak telat2 makan, gak rempong mau makan apa ðŸ˜‚ 

mudah hari di duri kita langsung sehat hat hat yes tidak begadang 

tidak telat makan tidak rempong mau makan apa 
3 

841 mursyidafw 
Waktu kita flu, dan pagi2 harus ke bandara, solusinya? Mandiiiii~ *gatau 

hubungannya apa ðŸ˜‚ 

waktu kita flu dan pagi harus ke bandara solusi mandi gatau 

hubunganya apa 
3 

842 mursyidafw 
Pokoknya ngaret. Berarti udh jadi pelajaran, kalau janjian gausah tepat2 

bgt.. nunggunya lama.. 

pokok ngaret arti sudah jadi ajar kalau janji gausah tepat banget 

nungunya lama 
3 

843 mursyidafw Jadi tadi ketemu ciku, dan bahas TA? Kita jalani yaa~ jadi tadi ketemu ciku dan bahas ta kita jalan ya 3 

844 mursyidafw 
Kalau bahas ilmu sosial, jadi ingat ibuk yang tiap hari suruh baca koran. 

Kata ibuk, biar tau dunia~ 

kalau bahas ilmu sosial jadi ingat ibuk yang tiap hari suruh baca 

koran kata ibuk biar tahu dunia 
3 

845 mursyidafw 
Dulu tu, paling suka baca riaupos hari minggu, terus baca bagian ex-presi 

nya.. terus, kalau berani ngirim, dikasih ibuk hadiah. 

dulu tu paling suka baca riaupos hari mingu terus baca bagi ex 

pres nya terus kalau berani ngirim kasih ibuk hadiah 
3 

846 mursyidafw 
Walaupun kadang suka ngambekan juga *gabeda jauh lah nurun sama 

anaknya* Tapi kadang bikin lucuuu 

walaupun kadang suka ngambekan juga gabeda jauh lah nurun 

sama anak tapi kadang bikin lucu 
3 

847 mursyidafw 

Emang suka ketawa liat foto, alisnya gada. mungkin emang gasuka ribet. 

Pas kkn, mandi terakhir, siap dluan, gegara apa?Kami gapake ukir alis 

emang suka tawa lihat foto alis gada mungkin emang gasuka 

susah pas kn mandi akhir siap dluan gegara apa kami gapake ukir 

alis 

3 

848 mursyidafw 
Gapake ukir alis, gapake lip, paling rebutan bedak bayi sama orang ni --

&gt; @fanrianraymond Rindu kkn yans? Wkwkwkw 

gapake ukir alis gapake lip paling rebut bedak bayi sama orang ni 

gt sebut rindu kn yans wkwkwkw 
3 

849 mursyidafw 
Naaah.. dlu pernah pakai lip. Coba2 aja loo.. terus kata si arman tu 

"apuslah lip kau dil, malah aneh aku liat kau pakai lip" imaaak.. apus 

nah dlu pernah pakai lip coba saja lo terus kata si arman tu 

apuslah lip kau dil malah aneh aku lihat kau pakai lip imak apus 
3 

850 mursyidafw 

Gatau, kami sbnrnya sukaaa liat2 orang pakai lip, pakai maskara, tapi 

kami coba, kami ndak pede.. wkwkw *mungkin karena ibuk juga gak 

pake 

gatau kami sbnrnya suka lihat orang pakai lip pakai maskara tapi 

kami coba kami ndak de wkwkw mungkin karena ibuk juga tidak 

pakai 

3 
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851 mursyidafw 
Pantsan kita disuruh pulang, orang dari kampung datang semua.. dibilang 

ibuk, biar ngumpul sama keluarga~ 

pantsan kita suruh pulang orang dari kampung datang semua 

bilang ibuk biar ngumpul sama keluarga 
3 

852 mursyidafw 
Dan tadi pagi papa baru sampai dari kampung, nikahan uda kami d 

sumbar.. nikahan nya dekat2an yes ðŸ˜• 

dan tadi pagi papa baru sampai dari kampung nikah uda kami di 

sumbar nikah nya dekat yes 
3 

853 mursyidafw 
@fanrianraymond Lari2 ke lapangan laah yan.. wkwkwkw.. bersyukurlah 

kami bisa mandi dengan air se ember ajaaaa 

sebut lari ke lapang lah y wkwkwkw syukur kami bisa mandi 

dengan air se ember saja 
3 

854 mursyidafw 
Kalau besok pagi ketinggalan travel (lagi), ndak ada harapan buat ke 

puswil ðŸ˜• 

kalau besok pagi ketingalan travel lagi ndak ada harap buat ke 

puswil 
3 

855 mursyidafw 
Kalau teman sama yang udh kerja ya gitu, suruh2nya kita pakai 

lipðŸ˜’ðŸ˜’ 

kalau teman sama yang sudah kerja ya gitu suruh kita pakai lip 
3 

856 mursyidafw 
Kalau ingat2 twitter ni, alay juga kami dlu ya.. ntah apa yang kami tweet 

sampai 40k gitu tweetnya ðŸ˜‚ðŸ˜‚ 

kalau ingat twiter ni norak juga kami dlu ya ntah apa yang kami 

twet sampai k gitu twetnya 
3 

857 mursyidafw 

Kalau ketemu teman sekolah, terus aku ndak berubah dari jaman SMP, 

mereka liat, terus ketawa.. makasih maah.. wkwkw 

https://t.co/RE2uJwwL3E 

kalau ketemu teman sekolah terus aku ndak ubah dari jam smp 

mereka lihat terus tawa makasih mah wkwkw 3 

858 mursyidafw 
Kan dlu follow berita2 tu karena ndak punya tipi. Tapi kenapa sekarang 

jadi malas liat politik yaa? 

kan dlu folow berita tu karena ndak punya tipi tapi kenapa 

sekarang jadi malas lihat politik ya 
3 

859 mursyidafw Rasa paling ndak peduli sama masalah politik sekarang.. rasa paling ndak peduli sama masalah politik sekarang 3 

860 mursyidafw 
@fanrianraymond Ndee.. lancaaar ya yans.. cari uit banyak2, biar bisa 

belik bakso bakar 

sebut nde lancar ya yans cari uit banyak biar bisa belik bakso 

bakar 
3 

861 mursyidafw Dikasih waktu 5 hari, sampai balek duri lagi.. lancar sampai hari H yes kasih waktu hari sampai balek duri lagi lancar sampai hari h yes 3 

862 mursyidafw 
Lagi zbl sama diri sendiri. Kalau udh sensi bakal nyenggol semua orang. 

Pengennya dikamar gangapa2in.. 

lagi zbl sama diri sendiri kalau sudah sensi bakal nyengol semua 

orang pengenya kamar gangapain 
3 

863 mursyidafw 
Gausah donlot wa. Kalau mau buka wa, cukup d pc aja. Paling isinya 

grup.. 

gausah donlot wa kalau mau buka wa cukup di pc saja paling isi 

grup 
3 

864 mursyidafw 
Kalau ada barang berharga tu dijaga, jangan baru panik pas tau udah 

ndak ada -untuk apa? 

kalau ada barang harga tu jaga jangan baru panik pas tahu udah 

ndak ada untuk apa 
3 

865 mursyidafw 
@fanrianraymond Nahkaaan.. yoklah tpi haa... kami makan itu aja tiap 

malam. Dan rasanya joging kami sia2 ðŸ˜‘ 

sebut nah yoklah tpi ha kami makan itu saja tiap malam dan rasa 

joging kami sia 
3 

866 mursyidafw 
Katanya kalau siap makan gaboleh mandi, nanti buncit. Tuu siap joging, 

makan. Mandinya cemanaaaa? 

kata kalau siap makan gaboleh mandi nanti buncit tu siap joging 

makan mandi cemana 
3 

867 mursyidafw 
@putriacri_20 @fanrianraymond Kalau bisa uci bantu kk dengan berat 

kk waktu di padang, ntap jiwa uci tuuu 

sebut sebut kalau bisa uci bantu k dengan berat k waktu di 

padang ntap jiwa uci tu 
3 

868 mursyidafw 
Jadi, kamis depan kita balek k duri lagi.. kakak kita nikah.. banyak ya 

yang nikah~ 

jadi kamis depan kita balek k duri lagi kakak kita nikah banyak 

ya yang nikah 
3 

869 mursyidafw 
@Rj_Mantari Ndeeeeeeh bg.. kalau kami nikah, kami undang maa.. tapi 

haruuuuus datang.. hahah 

sebut ndeh bg kalau kami nikah kami undang ma tapi harus 

datang hahah 
3 

870 mursyidafw 
@robyparm Haa.. sibuk ibuk bik? Kk mau cobak nanya sama ibuk, mau 

kah ibuk menerima saya yang sedang galau ta niii buk? Gitu 

sebut ha sibuk ibuk bik k mau coba na sama ibuk mau kah ibuk 

terima saya yang sedang galau ta ni buk gitu 
3 
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871 mursyidafw 
@robyparm Samoe kelasnya pun ingat?? Kami aja ndak tau itu kelas 

berapa 

sebut samoe las pun ingat kami saja ndak tahu itu kelas berapa 
3 

872 mursyidafw 
Ku senang bila diajak berlari kencang, tapi aku takut kamu kelelahan -

tulus, sepatu 

aku senang bila ajak lari kencang tapi aku takut kamu lelah tulus 

sepatu 
3 

873 mursyidafw 
@putriacri_20 Dimana? Kami pengen nasi goreng di dekat kos kami.. 

kan ndak lucu ujung ke ujung uci kan ðŸ˜‚ 

sebut mana kami ingin nasi goreng di dekat kos kami kan ndak 

lucu ujung ke ujung uci kan 
3 

874 mursyidafw 
Kalau dah mam, tuu mam lagi? Sukanya itu, kayak nasigoreng kampung 

gitu cii, gak merah nasgornya https://t.co/tWO4Ec5mn2 

kalau dah mam tu mam lagi suka itu seperti nasigoreng kampung 

gitu ci tidak merah nasgornya 
3 

875 mursyidafw 
Jadi si dede dan bg dede nii mana sekarang? Dah berjamur di tmpt 

nasigoreng~ 

jadi si dede dan bg dede ni mana sekarang dah jamur di tmpt 

nasigoreng 
3 

876 mursyidafw Rasanya tuu, pengen pandai jahit. Jadi pengen buat ini itu bisa.. huhu rasa tu ingin pandai jahit jadi ingin buat ini itu bisa huhu 3 

877 mursyidafw Rasanya pengen punya baju sekeluarga, tapi kami sendiri yang jahit.. rasa ingin punya baju keluarga tapi kami sendiri yang jahit 3 

878 mursyidafw Ketika perempuan, dan 1 kamar mau menggaleh.. abislah cerita~ ketika perempuan dan kamar mau mengaleh abis cerita 3 

879 mursyidafw 
Iyaa.. sbnrnya udh lama pengen belajar jahit, tapi belum terealisasikan.. 

dan seseorang kawan kami yang acok sindir2 kami.. makasih yo 

iya sbnrnya sudah lama ingin ajar jahit tapi belum realisasi dan 

seseorang kawan kami yang acok sindir kami makasih yo 
3 

880 mursyidafw Ini mau balek ke duri, jangan sampai ketiduran ajalah~ ini mau balek ke duri jangan sampai tidur aja 3 

881 mursyidafw 
@robyparm Kami senin pagi plg.. kuylaah.. Tapi jalan macet biiw.. buka 

tutup 

sebut kami senin pagi plg kuylah tapi jalan macet biw buka tutup 
3 

882 mursyidafw 
@robyparm Kami dah janji sama senior buat liat seminar biiiw.. itu aja 

dah ngaret dia.. ckxk 

sebut kami dah janji sama senior buat lihat seminar biw itu saja 

dah ngaret dia ckxk 
3 

883 mursyidafw 
Naaah.. ini setuju kami. Aromanyaaa bikin lapar walaupun dah makan! 

https://t.co/JG92WMfESW 

nah ini tuju kami aroma bikin lapar walaupun dah makan 
3 

884 mursyidafw 
Jadi nanti, siap2 aja ditanya kuliah yaa.. hiks.. dikira kita disana makan 

tidur aja ðŸ˜‘ *zona nikahan 

jadi nanti siap saja ditanya kuliah ya hiks kira kita sana makan 

tidur saja zona nikah 
3 

885 mursyidafw 

Udh bisa kita pesta pa? *yanh paling bahagi kalau nikahn tu, semua 

ngumpul. Masak sama2, beres2 sama2, sampai seisâ€¦ 

https://t.co/OUPb9kPHl0 

sudah bisa kita pesta pa yanh paling bahagi kalau nikahn tu 

semua ngumpul masak sama beres sama sampai seis 3 

886 mursyidafw 
Jadi kam ketawa2 nii.. padahal seni udh balek, dan mikirin kuliah lagi.. 

wkwkw semangat pejuang ST colek kalian boleh? 

jadi kam tawa ni padahal seni sudah balek dan mikirin kuliah lagi 

wkwkw semangat juang st colek kalian boleh 
3 

887 mursyidafw 
Ini bahas2 fullday, kok lebay ya? Dlu sekolah dari sd sampai smp 

fullday, ga sebegitunya ðŸ˜‘ 

ini bahas fulday kok lebih ya dlu sekolah dari sd sampai smp 

fulday tidak begitu 
3 

888 mursyidafw 
Waktu kami chat orang, dan sok akrab.. ternyata salah orang 

ðŸ˜‘ðŸ˜‘ðŸ˜‘ maluuuuu 

waktu kami chat orang dan sok akrab nyata salah orang malu 
3 

889 mursyidafw 
Biarkan dia yg berusaha, yang membuktikan, atau bahkan belajar, 

bagaimana semestinya.. 

biar dia yang usaha yang bukti atau bahkan ajar bagaimana mesti 
3 

890 mursyidafw Sampai akhirnya, kami buat sakit sendiri~ sampai akhir kami buat sakit sendiri 3 

891 mursyidafw Jadi kemarin tu aku ngapain? Dah salah, aku buat lagi sekarang jadi kemarin tu aku ngapain dah salah aku buat lagi sekarang 3 

892 mursyidafw Jadi seharian kemarin buka laptop buat apa dill? Buat nonton yutub ðŸ˜‘ jadi hari kemarin buka laptop buat apa dil buat nonton yutub 3 
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893 mursyidafw Suram liat laptopnya ðŸ˜�ðŸ˜� dah banyak sarang laba laba suram lihat laptop dah banyak sarang laba laba 3 

894 mursyidafw Jangan mulai sesuatu yang Allah ndak suka dill.. nanti kenak sentiiiil jangan mulai suatu yang alah ndak suka dil nanti nak sentil 3 

895 zheptia_nj 
Ini bukan keinginan kami, yang akhirnya mempertanggung jawabkan 

pilihan diantara mereka. 

ini bukan ingin kami yang akhir mempertangung jawab pilih 

antara mereka 
3 

896 zheptia_nj 
Rasa tak bisa diwakili oleh kata, kata yang ingin mewakili rasa, ia pasti 

berdusta. 

rasa tak bisa wakil oleh kata kata yang ingin wakil rasa ia pasti 

dusta 
3 

897 zheptia_nj 
Darah lbh kental dripada air. Meski brada dlm pola asuh yg berbeda, 

semoga tetap mnjadi pribadi yg berakhlak mulia. https://t.co/IrePQHI79i 

darah lebih kental dripada air meski brada dalam pola asuh yang 

beda moga tetap mnjadi pribadi yang akhlak mulia 
3 

898 mursyidafw 
â€œorang ndak pernah tau seberapa besar kita coba lebih baik kan?â€• 

https://t.co/2sMBZ1BWEg 

orang ndak pernah tahu berapa besar kita coba lebih baik kan 
3 

899 zheptia_nj Pagi yang indah bersama senyum manis pagi yang indah sama senyum manis 3 

900 mursyidafw 
seberapa hebat kau untuk ku andalkan? sanggupkah kau meyakinkan 

disaat aku bimbang 

berapa hebat kau untuk aku andal sangupkah kau yakin sat aku 

bimbang 
3 

901 bangajik Belok aja kanan dekat warung, ada tu RT @agRmdhn: mendadak buntu belok saja kanan dekat warung ada tu rt sebut dadak buntu 4 

902 bangajik 
Trus besok harus nyoblos siapa? | Nyoblos hati adek aja gih bang, Nomor 

1 Partai Haruka.. #eh #JKT48Inside :v 

trus besok harus nyoblos siapa nyoblos hati adek saja gih bang 

nomor partai haruka hashtag hashtag v 
4 

903 bangajik 
Ruangan ane di dekat belakang bo, cari ajalah besok :v RT 

@RyoAndichaHabib Tong besok bawa cd blu nya ya :v 

ruang ane di dekat belakang bo cari aja besok v rt sebut tong 

besok bawa cd blu nya ya v 
4 

904 bangajik 
Ciiee yg besok UN, jangan lupa bangun pagi buta yaa :) 

#IKnowWhatYouFeel 

cie yang besok un jangan lupa bangun pagi buta ya hashtag 
4 

905 bangajik 
Jangan lupa gam, kalau besok disini aja kontakin abang ya :D 

@agamakbarr 

jangan lupa tidak kalau besok sini saja kontakin abang ya di sebut 
4 

906 bangajik 
Ga sadar diri nih bocah -_- Kapan kita sliweran lagi? Ntar gue bilang RT 

@RyoAndichaHabib Apaan tu boleh mblo @bangajik 

tidak sadar diri nih bocah kapan kita sliweran lagi ntar gue bilang 

rt sebut apan tu boleh mblo sebut 
4 

907 bangajik 

Selama ini lebih ngedengerin omongan pasangan daripada omongan 

Orang Tua kita kan? Inget, yg lahirin kita ya Orang Tua kita, bukan 

pasangan. 

lama ini lebih ngedengerin omong pasang daripada omong orang 

tua kita kan inget yang lahirin kita ya orang tua kita bukan 

pasang 

4 

908 bangajik 
Wkakaa, gw bantu doa aja, disini banyak kok :v RT @RyoAndichaHabib 

kampret lu diem aja @bangajik 

wkaka aku bantu doa saja sini banyak kok v rt sebut kampret 

kamu diem saja sebut 
4 

909 bangajik Abis ditinggal kok mainnya jadi keren gitu? abis ditingal kok mai jadi keren gitu 4 

910 bangajik 
Awal yg baik, semoga aja selanjutnya ga melempem~ @ManUtd #mufc 

#GiggsEffect 

awal yang baik moga saja lanjut tidak lempem sebut hashtag 

hashtag 
4 

911 bangajik 
Laptop gue panas nih | Kok bisa? | Mainin game mulu daritadi | Yaudah, 

lu kasih air aja, biar suweegeerrr | .___. *muehehee 

laptop gue panas nih kok bisa mainin game mulu daritadi yaudah 

kamu kasih air saja biar suweger muehehe 
4 

912 bangajik 

Stok abis -___- Kagak tau bo, tapi bawa senjata aja RT 

@RyoAndichaHabib Liat besok tong, rencana mau kperawang stok ane 

abis ente mangkal? 

stok abis kagak tahu bo tapi bawa senjata saja rt sebut lihat besok 

tong rencana mau kperawang stok ane abis ente mangkal 4 

913 bangajik Hahaa, tab bo :v Makanya, ada kesempatan langsung :v RT haha tab bo v makanya ada sempat langsung v rt sebut kampret 4 
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@RyoAndichaHabib Kampret bagi ipon lu dong buwat gue ajahh :'( 

kampret emang lu :v 

bagi ipon kamu dong buwat gue ajah kampret emang kamu v 

914 bangajik 
Muda dalam masa tua dia bal :v RT @iqbaalfattrah merasa muda bang? -

__- @Fahleviii Tua kali kalian ya-_- "@iqbaalfattrah: wkwkw.. iya ziq 

muda dalam masa tua dia bal v rt sebut rasa muda bang sebut tua 

kali kalian ya sebut wkwkw iya ziq 
4 

915 bangajik 
Ini kerjaan Fakultas gue, Uang Praktikum DITELAN! GoRiau - Demo 

Mahasiswa UIN Rusuh, Kaca Rektorat Pecah http://t.co/Wvy8NvibgK 

ini kerjan fakultas gue uang praktikum telan goriau demo 

mahasiswa uin rusuh kaca rektorat pecah 
4 

916 bangajik 
Kalo udah serentak ya gini lagi caranya, siapa bilang internet kita lemot? 

http://t.co/CcUJJIA95m 

kalau udah rentak ya begini lagi cara siapa bilang internet kita 

lambat 
4 

917 bangajik 

Sial -__- Ane mutihin badan bo :v Kapan mangkal lagi? RT 

@RyoAndichaHabib Oi masi idup gak lu? Kemana aja lu gak keliatan 

@bangajik 

sial ane mutihin badan bo v kapan mangkal lagi rt sebut o mas 

idup tidak kamu mana saja kamu tidak liat sebut 4 

918 bangajik 

Ga mudah buat begituan bo. Apa yg gw gak ada? :v RT 

@RyoAndichaHabib Haha ga ngerti gw baru ngetes kek alayers, ga ada 

gw ilustrator lu ada? 

tidak mudah buat begitu bo apa yang aku tidak ada v rt sebut 

haha tidak ngerti aku baru ngetes seperti alayers tidak ada aku 

ilustrator kamu ada 

4 

919 bangajik 
Mau aja sih, tapi project akupun belum selesai -__- RT @dheakarien ehh 

ziq, aku serius niii mau bantuin aku gaak? 

mau saja sih tapi project a belum selesai rt sebut eh ziq aku serius 

ni mau bantuin aku tidak 
4 

920 bangajik 
Terserah lu aja, kalau gabisa jangan dipaksa bo :v RT 

@RyoAndichaHabib Udahmulai2 dikit ni, musti berapa lembar? 

serah kamu saja kalau gabisa jangan paksa bo v rt sebut 

udahmulai dikit ni musti berapa lembar 
4 

921 bangajik Ciee makin tua, wajahnya udah keriputan ciieee @Fahleviii *cheers cie makin tua wajah udah keriput cie sebut chers 4 

922 bangajik 
Sebiji doang? Paling 1 halaman kan? :v RT @RyoAndichaHabib 

Oi..Kampret! gw udah nih sebiji 

biji doang paling halaman kan v rt sebut o kampret aku udah nih 

biji 
4 

923 bangajik 

Bah-_- Abg lgi project kuliah gam, buat aplikasi. Mana bisalah tu gam, 

mau mempercantik wajah kau?-_- RT @agamakbarr anak ayah dan 

mama nih 

bah abg lgi project kuliah tidak buat aplikasi mana bisa tu tidak 

mau cantik wajah kau rt sebut anak ayah dan mama nih 4 

924 bangajik 

Ga segampang itu nyelesaiinya gam-_- Ketemu nongkrong aja dulu. Ooh 

kau pakai 360 jadi ganteng gitu ya? RT @agamakbarr cepet selesailah 

bang 

tidak gampang itu nyelesainya tidak ketemu nongkrong saja dulu 

oh kau pakai jadi ganteng gitu ya rt sebut cepet lesa bang 4 

925 bangajik 
Ntar abang kabari gam, tenang aja. Lulus mana? RT @agamakbarr kapan 

jadinya nongkrong? Ini ganteng natural yaa 

ntar abang kabar tidak tenang saja lulus mana rt sebut kapan jadi 

nongkrong ini ganteng natural ya 
4 

926 bangajik 
Kalau aku buat aplikasi semuanya, SI gatau lah moy. Mau pindah? :v RT 

@Alphatian21 kira" greget manaaa? 

kalau aku buat aplikasi mua si gatau lah moy mau pindah v rt 

sebut kira greget mana 
4 

927 bangajik 
Saya bersiap-siap untuk #PialaDunia. Siapa yang Anda dukung? 

https://t.co/rIcMvnejnM 

saya siap siap untuk hashtag siapa yang anda dukung 
4 

928 bangajik 
Ayolaah, yg ditanya nanti itu Amalan mu, bukan skor Piala Dunia nanti. ayo yang ditanya nanti itu amal kamu bukan skor piala dunia 

nanti 
4 

929 bangajik 
Haduh, masih lama lagi? Yg jualan kuaci mana nih ga keliatan 

http://t.co/RjfB2f9j0l 

haduh masih lama lagi yang jual kuaci mana nih tidak liat 
4 

930 bangajik 
Cukup dgn 1 quotes bisa memotivasi sesama &amp; berkesempatan 

menangin GALAXY Grand Neo? Join #GOBIGGER by @Samsung_ID 

cukup dengan quotes bisa motivasi sama ampun sempat 

menangin galaxy grand neo join hashtag by sebut 
4 
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http://t.co/RuZ4xKS86K 

931 ameliahilyasa Serasa mau pecah kepala kami ha pak karna tugas bapak-_- rasa mau pecah kepala kami ha pak karna tugas bapak 4 

932 ameliahilyasa 

Gak tau kakak mau kasih pujian apa ha buat ejik:') makan? Puasa puasa 

haha "@MhdAzimulHakim: Haha pujilah Ejik kak:') makan makan 

kapan 

tidak tahu kakak mau kasih puji apa ha buat ejik makan puasa 

puasa haha sebut haha puji ejik kak makan makan kapan 4 

933 ameliahilyasa Perasaan tanpa logika akan membutakan segalanya~ as tanpa logika akan buta gala 4 

934 ameliahilyasa 
Apakah kamu percaya 'cinta pada pandangan pertama'? â€” Enggak 

http://t.co/cOEsy5TqCd 

apakah kamu percaya cinta pada pandang pertama engak 
4 

935 bangajik 

Masih di dalem punya ayah dia. lol RT @shitlicious Zaman pak Harto 

km umur berapa? :-| RT @melodyJKT48: Btw, kangen jaman Pak 

Soeharto dan 

masih di dalem punya ayah dia lol rt sebut zaman pak harto kamu 

umur berapa rt sebut btw kangen jam pak soeharto dan 4 

936 bangajik 
Hahaa, kagak tau, kenapa? Ada proyek? Lensa baru tu kayanya RT 

@RyoAndichaHabib jiah kamfret, lu kemane bulan ini tong? 

haha kagak tahu kenapa ada proyek lensa baru tu kaya rt sebut 

jiah kamfret kamu kemane bulan ini tong 
4 

937 bangajik 

"Tak kurang dari 447 roket di atas kota Gaza, 374 serangan udara, 

menjatuhkan 34 boms marine." Israel Laknatullah. 

http://t.co/paQcAJaSeR 

tak kurang dari roket di atas kota gaza rang udara jatuh boms 

marine israel laknatulah 4 

938 bangajik 
Bang, tebel juga buku #INDIEPRENEUR nya. Ini mau dibaca dulu 

sampai sahur dah. Semoga dapet banyak ilmu lagi~ @pandji 

bang tebel juga buku hashtag nya ini mau baca dulu sampai sahur 

dah moga dapet banyak ilmu lagi sebut 
4 

939 bangajik 
Lalu kenapa pak JK mau-mau aja sama si jkw? Apakah ada paksaan 

juga? @TM2000Back 

lalu kenapa pak jk mau mau saja sama si jkw apakah ada paksan 

juga sebut 
4 

940 bangajik 

Baca aja dulu, ga akan nyesel deh. Biar tau! "MENGUPAS 

'KEANEHAN' HASIL QC PILPRES 2014" BY @TM2000Back - 

Chirpstory http://t.co/teNJ0OWmdK 

baca saja dulu tidak akan nyesel deh biar tahu upas aneh hasil qc 

pilpres by sebut chirpstory 4 

941 ameliahilyasa 
Jika kamu memiliki tiga keinginan, apa sajakah keingi... â€” Pergi ke 

mekkah sekeluarga, jadi orang sukses, jadi w... http://t.co/y9hTBUL6EX 

jika kamu milik tiga ingin apa saja keingi pergi ke mekah 

keluarga jadi orang sukses jadi w 
4 

942 bangajik 
Kaya nya disana ada tuh, lumayan kaya global RT @RyoAndichaHabib 

hahah tau, ada apaan disana? 

kaya nya sana ada tuh lumayan kaya global rt sebut hahah tahu 

ada apan sana 
4 

943 bangajik 
Sori, gw tadi mesjid. Besok kaga bisa, ada janji daah RT 

@RyoAndichaHabib besok malem aja gimane ndul? 

sori aku tadi mesjid besok kaga bisa ada janji dah rt sebut besok 

malem saja gimane ndul 
4 

944 bangajik 
Menurut gue, foto keren ya kayak gini! http://t.co/K3KPsahazf 

#KzoomPhonetography 

turut gue foto keren ya seperti begini hashtag 
4 

945 ameliahilyasa 
Yuhuu serik haha tapi belum puas ha ngerumpinya=)) "@serikmulyani: 

Walaupun ketemu nya bentar tapi rumpi nya tetap lancar ya 

yuhu serik haha tapi belum puas ha ngerumpinya sebut walaupun 

ketemu nya bentar tapi rumpi nya tetap lancar ya 
4 

946 ameliahilyasa 

Oke cyiinn~ "@serikmulyani: Haha besoklah pas ngumpul kita rumpi 

rumpi lagi ya cyiinn ðŸ˜˜ "@ameliahilyasa: Yuhuu serik haha tapi belum 

puas 

oke cyin sebut haha besok pas ngumpul kita rumpi rumpi lagi ya 

cyin sebut yuhu serik haha tapi belum puas 4 

947 bangajik 
Foto ini layak di VOTE untuk jadi pemenang Samsung GALAXY 

#KzoomPhonetography! http://t.co/X1lQBcg1rO 

foto ini layak di vote untuk jadi menang samsung galaxy hashtag 
4 

948 ameliahilyasa "@dwitasaridwita: Gak tau bagian mana yang sakit. Dan bagian mana sebut tidak tahu bagi mana yang sakit dan bagi mana yang harus 4 
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yang harus disesali. Tiba-tiba galau aja." sesal tiba tiba galau saja 

949 bangajik 
Iyaa itu barang pertama yg harus kita buat, gimana apanya? RT 

@RyoAndichaHabib dafuq slidernya gimane? 

iya itu barang pertama yang harus kita buat gimana apa rt sebut 

dafuq slidernya gimane 
4 

950 bangajik 
Hei, selamat bertambah tua ya! Tapi keliatannya masih anak-anak aja, 

berapa sih umurnya? -__- Mulailah berdoa :D Amin. @YuliaKhrsm 

hei selamat tambah tua ya tapi keliatanya masih anak anak saja 

berapa sih umur mula doa di amin sebut 
4 

951 bangajik 

Hahaa, biasa ajaa :P Jangan lupa makan-makannya, di balap bisaa kok 

RT @YuliaKhrsm hahahah makasih banyak loh cik hehe dah besar 

daaaah&gt;:O 

haha biasa saja p jangan lupa makan makanya di balap bisa kok rt 

sebut hahahah makasih banyak loh cik hehe dah besar dah gt o 4 

952 bangajik 
Jangan malam, udah ada janji sampai lebaran :v Kos lu siapa aja 

penghuni? RT @RyoAndichaHabib malem gimana? 

jangan malam udah ada janji sampai lebaran v kos kamu siapa 

saja huni rt sebut malem gimana 
4 

953 bangajik 
Fak. Gw dirumah lah, kapan gerak kita nih, abis lebaran? RT 

@RyoAndichaHabib kepo deh. Fak... Lu dimane kamfret? 

fak aku rumah lah kapan gerak kita nih abis lebaran rt sebut kepo 

deh fak kamu dimane kamfret 
4 

954 bangajik 
Ini berita kok cuma tentang calon Presiden doang, sidang Isbatnya 

kapan? 

ini berita kok cuma tentang calon presiden doang sidang isbat 

kapan 
4 

955 bangajik 
Alhamdulillah apa pak? Kenapa mesti ada titik-titik panjang gitu? Ada yg 

mengganjal? :) RT @aniesbaswedan Alhamdulillah . . . . :) 

alhamdulilah apa pak kenapa mesti ada titik titik panjang gitu ada 

yang anjal rt sebut alhamdulilah 
4 

956 ameliahilyasa 
Ciieee yang mudik:p "@triajeeengg: ini nih yg ga enaknya Cikampek 

macet total akibat arus mudik krik" 

cie yang mudik p sebut ini nih yang tidak enak cikampek macet 

total akibat arus mudik krik 
4 

957 bangajik 

Ini manusia macam apa? Agama kok dilarang? - Tim Jokowi: Aturan 

Rumah Ibadah akan Dihapus - http://t.co/ASpuIDTsWG 

http://t.co/fkkD1mFyw6 

ini manusia macam apa agama kok larang tim jokowi atur rumah 

ibadah akan hapus 4 

958 bangajik 
Ini bukan Formalitas: Selamat Hari Raya Idul Fitri 1435H, Minal aidin 

wal faizin mohon maaf lahir dan bathin :) 

ini bukan formalitas selamat hari raya idul fitri h minal aidin wal 

faizin mohon maf lahir dan bathin 
4 

959 ameliahilyasa 
Pundi pundi rupiah pun akhirnya meloncat loncat masuk ke dalam 

dompet wkwkwk 

pundi pundi rupiah pun akhir loncat loncat masuk ke dalam 

dompet wkwkwk 
4 

960 bangajik 
Jadi ini udah yakin kalo wowo bakalan menang di MK can? Kalo tetep 

wiwi yg menang gimana? Ada garansi can? @TM2000Back 

jadi ini udah yakin kalau wowo bakal menang di mk c kalau tetap 

wiwi yang menang gimana ada garansi c sebut 
4 

961 bangajik 
Buser lah, datang ambil hp langsung pergi. Emosi -_- RT 

@mohhammediqbal Iyalaah dia buser cik, biasa buser gitu cik wkwkwk 

buser lah datang ambil hp langsung pergi emosi rt sebut iya dia 

buser cik biasa buser gitu cik wkwkwk 
4 

962 ameliahilyasa 

Ops jadi malu;;) "@triciaUlfa: Ni dia orangnya =&gt; @ameliahilyasa :p 

"@Kalimat_Hatimu: #MentionKe teman lo yg suka nyanyi di kamar 

mandi?"" 

ops jadi malu sebut ni dia orang gt sebut p sebut hashtag teman lo 

yang suka nyanyi di kamar mandi 4 

963 ameliahilyasa 

Whahaha "@triciaUlfa: Ni bocah yang suka selfie @simeiy 

@ameliahilyasa @Rezatanujiwa -_- "@heloubay: #mentionKe temen 

kamu yg sering banget 

whahaha sebut ni bocah yang suka selfie sebut sebut sebut sebut 

hashtag temen kamu yang sering banget 4 

964 ameliahilyasa 
Di ruang atas sama ruang bawah gak ada sinyal sedikit pun tiba di tangga 

baru ada dapat sinyal, lucuuu-__- 

di ruang atas sama ruang bawah tidak ada sinyal sedikit pun tiba 

di tanga baru ada dapat sinyal lucu 
4 

965 bangajik 
Iyaa begitulah, kami bosan ngoding, tonjok lcd laptop moy B) RT 

@Alphatian21 kenapa tu bisa pecah? Di hack dhea? @dheakarien. :)) 

iya begitu kami bosan ngoding tonjok lcd laptop moy b rt sebut 

kenapa tu bisa pecah di hack dhea sebut 
4 
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966 ameliahilyasa 

Oke kalau gitu aku ikhlas, everything for gaza, ehaaak haha 

"@Cyndyprastika: Suaramu ku sumbangkan utk 

gaza*eh"@ameliahilyasa: 

oke kalau gitu aku ikhlas everything for gaza ehak haha sebut 

suara aku sumbang utk gaza eh sebut 4 

967 bangajik 

Kan kampret kali temen kaya gini nih :| RT @nurthisandraf kan iya kali 

diaminin malaikat nnti :p RT @bangajik: Cuma? cuma itu yg aku ga tauu 

kan kampret kali temen kaya begini nih rt sebut kan iya kali 

diaminin malaikat nti p rt sebut cuma cuma itu yang aku tidak 

tahu 

4 

968 bangajik 
Muke gile, udah mau sem.3 ini. Kok belum kalian? Kampus yg aneh -_- 

RT @nurthisandraf belum ujian lg :( 

muke gile udah mau m ini kok belum kalian kampus yang aneh rt 

sebut belum uji lg 
4 

969 bangajik 

Kampret, baru nongol main blg mustahil aja -__- RT @Khaidarsyah 

Mustahil :v "@bangajik: Alhamdulillah aman :p Situ gimana? 

@nurthisandraf 

kampret baru nongol main bilang mustahil saja rt sebut mustahil 

v sebut alhamdulilah aman p situ gimana sebut 4 

970 bangajik 

Aaahh, shit! Ini masa lalu semua bocah :') RT @InfoBioskopPKU 

Doraemon: Stand by Me tak akan tayang di Indonesia krn importir film 

utk mema 

ah shit ini masa lalu semua bocah rt sebut doraemon stand by me 

tak akan tayang di indonesia karena importir film utk mema 4 

971 bangajik 
Pidanain aja Juk, itu buzzer kampret paling yg buat. Mau instan dia 

dapetin followers! RT @JukiHoki sekali lagi gue klarifikasi @jukitanya 

pidanain saja juk itu buzer kampret paling yang buat mau instan 

dia dapat folowers rt sebut kal lagi gue klarifikasi sebut 
4 

972 ameliahilyasa 
apa kabar cantik? â€” alhamdulillah sehat selalu nih jelek:p 

http://t.co/JPND1E0oPE 

apa kabar cantik alhamdulilah sehat selalu nih jelek p 
4 

973 ameliahilyasa 
pap boleh lah ya kak;;) â€” Boleh dong;;) pap yang baru ni, buat hari ini 

lengkap dah pokoknya, senaaaang!!! Terim... http://t.co/IMKIRhKg38 

pap boleh lah ya kak boleh dong pap yang baru ni buat hari ini 

lengkap dah pokok senang rim 
4 

974 ameliahilyasa @morina_lisa minum baygon dek pasti hilang galau dedek tu:") sebut minum baygon dek pasti hilang galau dedek tu 4 

975 ameliahilyasa @morina_lisa Hoalah bakar ajalah hati dedek tu lagi dek wkwkwk sebut hoalah bakar aja hati dedek tu lagi dek wkwkwk 4 

976 ameliahilyasa Rasa penasaran yang tinggi akan menjadi sebuah tantangan rasa penasaran yang tinggi akan jadi buah tantang 4 

977 ameliahilyasa 
Wuhuu besok maskeran lg biar pulih ni muka:D "@triciaUlfa: whahah 

makin cantik tu muka-_- RT @ameliahilyasa: Hajaarrr terooosss wkwk 

wuhu besok masker lg biar pulih ni muka di sebut whahah makin 

cantik tu muka rt sebut hajar ros wkwk 
4 

978 ameliahilyasa Butuhnya tu tiba di saat kyk gini lah:"( butuh tu tiba di sat kyk begini lah 4 

979 ameliahilyasa 
Kalau itu bagus di simpan aja lg jar, bahayaa "@rio_FB: untuk ame apa 

yang enggak,angok pagi aku kasih ha buat ame haha =)) RT 

kalau itu bagus di simpan saja lg jar bahaya sebut untuk ame apa 

yang engak angok pagi aku kasih ha buat ame haha rt 
4 

980 ameliahilyasa 
Sekarang masih menyayangi kok:$ "@triciaUlfa: yangg tadinya 

menyayangi, dan sekarang ntahla :((((((((" 

sekarang masih sayang kok sebut yang tadi sayang dan sekarang 

ntahla 
4 

981 ameliahilyasa Tak selamanya penampilan luar mencerminkan isi hati seseorang. tak lama tampil luar cermin isi hati seseorang 4 

982 ameliahilyasa 
Gantengan mandi pakai air keras lagi bang "@radityadika: Laki2 sejati 

mandi sore pake solar." 

ganteng mandi pakai air keras lagi bang sebut laki sejati mandi 

sore pakai solar 
4 

983 ameliahilyasa 
Jadi targetnya skrg brondong ni cia? Haha "@felicianandaa: Besok harus 

bangun pagiiii kali demi dedek gemesh maba :"")))" 

jadi target skrg brondong ni cia haha sebut besok harus bangun 

pagi kali demi dedek gemesh maba 
4 

984 ameliahilyasa 
Sambil menyelam minum air lah ya ospekin maba besok ni haha 

"@felicianandaa: Rencananyaa ameee:$"@ameliahilyasa: Jadi targetnya 

sambil selam minum air lah ya ospekin maba besok ni haha sebut 

rencana ame sebut jadi target 
4 

985 ameliahilyasa Iri lihat mereka yang bisa tidur:" iri lihat mereka yang bisa tidur 4 
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986 ameliahilyasa 
Buat apa nyari yg jauh2 toh yg dicari itu selalu ada disekitar kita, cuma 

terkadang kitanya aja blm menyadari kalau dia selalu ada utk kita. 

buat apa nyari yang jauh toh yang cari itu selalu ada disekitar kita 

cuma kadang kita saja belum sadar kalau dia selalu ada utk kita 
4 

987 ameliahilyasa 

Kan setiap manusia tidak luput dr dosa buk ustadzah, berarti kita semua 

sama2 berdosa lah kan buk ustadzah? Haha "@tengkunadya: Hahaha 

ustad 

kan tiap manusia tidak luput dr dosa buk ustadzah arti kita semua 

sama dosa lah kan buk ustadzah haha sebut hahaha ustad 4 

988 ameliahilyasa 
Maleset lah sudah, bahaya bahaya whahaha "@tengkunadya: Hahaha 

iyalaaaah,jdi jgn lupa brbuat dosa stiap harinya ya. Sebelum dosa itu 

maleset lah sudah bahaya bahaya whahaha sebut hahaha iya jdi 

jangan lupa brbuat dosa stiap hari ya belum dosa itu 
4 

989 ameliahilyasa 

Awalnya manggil abg adek abg adekan, trus skrg udah berubah aja jd aku 

kamu aku kamu, trus besok manggil apa lagi? Hmm pandai pandai haha~ 

awal mangil abg adek abg adekan trus skrg udah ubah saja jadi 

aku kamu aku kamu trus besok mangil apa lagi hm pandai pandai 

haha 

4 

990 ameliahilyasa Sudah lelah prg berkelana kesana kemari. sudah lelah prg kelana sana kemari 4 

991 ameliahilyasa 

Makin menjadi2 kau yudâ˜º "@yudhaaPM: ndeeh udah jahat pula skrg 

nte :( @ameliahilyasa Ku tekek kau nanti yuuud!!! "@yudhaaPM: ya 

mama tu 

makin jadi kau yud sebut ndeh udah jahat pula skrg nte sebut aku 

tekek kau nanti yud sebut ya mama tu 4 

992 ameliahilyasa Susah tidur cepat kalau udah sama anak ayam ni haha @triciaUlfa susah tidur cepat kalau udah sama anak ayam ni haha sebut 4 

993 ameliahilyasa 
Haha ngoceeh terus gak ada ujungnya:D "@triciaUlfa: haha anak 

kambingg ni RT @ameliahilyasa: Susah tidur cepat kalau 

haha ngoceh terus tidak ada ujung di sebut haha anak kambing ni 

rt sebut susah tidur cepat kalau 
4 

994 ameliahilyasa 
Whahaha "@triciaUlfa: dari mata turun kehati sampe kaki :p RT 

@ameliahilyasa: Haha ngoceeh terus gak ada ujungnya:D "triciaUlfa: 

whahaha sebut dari mata turun hati sampai kaki p rt sebut haha 

ngoceh terus tidak ada ujung di triciaulfa 
4 

995 ameliahilyasa Biarkan dia datang karna telah terbiasa~ biar dia datang karna telah biasa 4 

996 ameliahilyasa Weew "@triciaUlfa: Nyatanya manis dibibir aja-_-" wew sebut nyata manis bibir saja 4 

997 ameliahilyasa 
Muntahkan aja biar lega:D "@triciaUlfa: hampir muak dengarnya 

*setengahmuntah RT @ameliahilyasa: Weew "triciaUlfa: 

muntah saja biar lega di sebut hampir muak dengar 

setengahmuntah rt sebut wew triciaulfa 
4 

998 ameliahilyasa 
Seksi lah godok wkwk "@triciaUlfa: yahh, makin melar aja ntik badan. 

Gak seksi lagi :p RT @ameliahilyasa: Kalau kocong 

seksi lah godok wkwk sebut yah makin melar saja ntik badan 

tidak seksi lagi p rt sebut kalau kocong 
4 

999 ameliahilyasa 
Besok kalau aku udah gendut sikit liatlah ya siapa yg menang di antara 

kita wahahaha "@triciaUlfa: oops dilarang iri:3 kan udah terbukti 

besok kalau aku udah gendut sikit liat ya siapa yang menang di 

antara kita wahahaha sebut ops larang iri kan udah bukti 
4 

1000 bangajik 
KPK Sita Uang Miliaran Rupiah Saat Penangkapan Gubernur Riau 

@detiknews http://t.co/1wugX4Idpk @infoPKU @pekanbaruco 

kpk sita uang miliar rupiah sat tangkap gubernur riau sebut sebut 

sebut 
4 

1001 ameliahilyasa 
Perlu di sebutin namanya ni? Haha iya haaa:') "@triciaUlfa: duhh, yg 

mana ya??? Lupa :D kangen ngobrol berdua seharian :* 

perlu di sebutin nama ni haha iya ha sebut duh yang mana ya lupa 

di kangen ngobrol dua hari 
4 

1002 ameliahilyasa 
Dirumah kalau udah ada arisan ya gini, isinya emak-emak rempong 

semuaaaðŸ˜¬ (at Hilyasa`s Home ) â€” https://t.co/IfeRSEn8Ul 

rumah kalau udah ada arisan ya begini isi emak emak rempong 

semua at hilyasa s home 
4 

1003 ameliahilyasa Sudah lama ga saling bekabar ya~ sudah lama tidak saling bekabar ya 4 

1004 ameliahilyasa 
Sekuat apapun perempuan secara fitrahnya dia ingin di lindungi. Ada 

rasa nyaman ketika dia dilindungi.. 

kuat apa perempuan cara fitrah dia ingin di lindung ada rasa 

nyaman ketika dia lindung 
4 

1005 ameliahilyasa 
"@dwitasaridwita: Yang paling tahu adalah yang menjalani sendiri, 

bukan orang lain tapi dirinya sendiri." 

sebut yang paling tahu adalah yang jalan sendiri bukan orang lain 

tapi r sendiri 
4 
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1006 ameliahilyasa 
Gak mau nanya apa-apa, cuma mau bilang tau gak kalau aku kangen 

sama kamu? â€” uwuwuwuwuuu.. http://t.co/UeQDt2YGYX 

tidak mau na apa apa cuma mau bilang tahu tidak kalau aku 

kangen sama kamu uwuwuwuwu 
4 

1007 ameliahilyasa 
cuma ajeng yang... â€” Ketawanya kayak monster dan gak bisa di 

berhentiin:p http://t.co/zFHDVLwTPo 

cuma ajeng yang tawa seperti monster dan tidak bisa di berhentin 

p 
4 

1008 ameliahilyasa 
cuma yosdi yang....... â€” paling kece di kelas TIF D, hueelk hahaha 

http://t.co/OUbv0WNGLh 

cuma yosdi yang paling kece di kelas tif di huelk hahaha 
4 

1009 ameliahilyasa 
"@dwitasaridwita: Teman tak harus sering komunikasi. Tapi, hati mereka 

tetap terikat." 

sebut teman tak harus sering komunikasi tapi hati mereka tetap 

ikat 
4 

1010 ameliahilyasa 
Ehaaak galau wqwqwq "@yudhaaPM: jangan khawatir, hati ini sudah 

seperti baja :')" 

ehak galau wqwqwq sebut jangan khawatir hati ini sudah seperti 

baja 
4 

1011 ameliahilyasa 
Kok sok imut gitu kau yud? Haha belum ngantuk lg yud "@yudhaaPM: 

eh ada ameel :$ kok belum tidur sih ahaha @ameliahilyasa Ehaaak galau 

kok sok imut gitu kau yud haha belum ngantuk lg yud sebut eh 

ada amel kok belum tidur sih ahaha sebut ehak galau 
4 

1012 ameliahilyasa 

Haha udah banyak asessoris ni muka jadinya "@triciaUlfa: Cieee yg 

bgadang terus tiap malam @ameliahilyasa udah kayak kalong aja kita 

ðŸ˜žðŸ˜¨" 

haha udah banyak asesoris ni muka jadi sebut cie yang bgadang 

terus tiap malam sebut udah seperti kalong saja kita 4 

1013 ameliahilyasa 
pap bareng semua anak Tif D doong mee. kanjeeen nich! â€” Yang full 

satu kelasnya gak ada yang baru, yang ada cuma... http://t.co/p9niEYe40r 

pap bareng semua anak tif di dong me kanjen nich yang ful satu 

las tidak ada yang baru yang ada cuma 
4 

1014 ameliahilyasa masalah yang gak perlu di permasalahkan masalah yang tidak perlu di masalah 4 

1015 ameliahilyasa Pagi pagi udah di datangi berita lucu aja, hahaha pagi pagi udah di datang berita lucu saja hahaha 4 

1016 ameliahilyasa Nampak ini, belii. Nampak itu, belii. Kapan mau hematnya coba-_- nampak ini beli nampak itu beli kapan mau hemat coba 4 

1017 ameliahilyasa 
"@dwitasaridwita: Orang yang selalu terlihat tegar sebenarnya adalah 

seseorang yang lebih membutuhkan pundak seseorang untuk bersandar." 

sebut orang yang selalu lihat tegar benar adalah seseorang yang 

lebih butuh pundak seseorang untuk sandar 
4 

1018 ameliahilyasa 

"@KampusPsikologi: Jerawat yang ada di telinga menandakan bahwa 

ginjal Anda sedang bermasalah. [Dilansir dari The Beauty Gypsy] 

#Psikologi" 

sebut jerawat yang ada di telinga tandak bahwa ginjal anda 

sedang masa lansir dari the beauty gypsy hashtag 4 

1019 ameliahilyasa 

Masa yang seindah, semanis, secantik, seganteng, sekonyol, selucu ya 

cuma masa PDKT. Kalau udah melewati masa itu yaa allahulam lah lagi 

tuu 

masa yang indah manis cantik ganteng konyol lucu ya cuma 

masa pdkt kalau udah lewat masa itu ya alahulam lah lagi tu 4 

1020 ameliahilyasa 
Yuhuu jeeeng:') "@triajeeengg: Ndeeeh benar ya:') "@ameliahilyasa: 

Masa yang seindah, semanis, secantik, seganteng, 

yuhu jeng sebut ndeh benar ya sebut masa yang indah manis 

cantik ganteng 
4 

1021 ameliahilyasa 
Tipa pagi dpt kata2 seperti ini "Selamat pagi, udah sarapan?, hati-hati 

yaa, semangat kuliahnyaaa" ohh indahnya PDKT wkwkwkwk 

tipa pagi dapat kata seperti ini selamat pagi udah sarap hati hati 

ya semangat kuliah oh indah pdkt wkwkwkwk 
4 

1022 ameliahilyasa 
Betul gak ni pauk? wqwqwq @triciaUlfa "@dwitasaridwita: seringkali 

cinta setengah mati dibalas dengan cinta setengah hati" 

betul tidak ni pauk wqwqwq sebut sebut seringkali cinta tengah 

mati balas dengan cinta tengah hati 
4 

1023 ameliahilyasa Sabar akan membuah hasil yg segar, jalani ajaaa... sabar akan buah hasil yang segar jalan saja 4 

1024 bangajik 
Ngapain sibuk taun baruan. Gue ngisi bbm yg udah turun harga. Biar 

greget! 

ngapain sibuk taun baru gue ngisi bm yang udah turun harga biar 

greget 
4 

1025 ameliahilyasa Udah mau mulai ni, selalu aja ada hambatan yaa.. udah mau mulai ni selalu saja ada hambat ya 4 
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1026 ameliahilyasa Efek tidur cepat ya gini bangunnya kepagian bgt-__- efek tidur cepat ya begini bangunya pagi banget 4 

1027 ameliahilyasa 

Dirumah aja nii, kapan aja bisa aa. Kemana aja su? Kok gak pernah 

nampak?-_- "@aririnaldy_: Dimaaanaa? kapan kita bisa kumpul lagii 

hahaha 

rumah saja ni kapan saja bisa a mana saja su kok tidak pernah 

nampak sebut mana kapan kita bisa kumpul lagi hahaha 4 

1028 ameliahilyasa "@adelladellaide: Aku rindu kamu yang punya waktu untukku." sebut aku rindu kamu yang punya waktu untuku 4 

1029 ameliahilyasa Ketemu sering teguran jarang, hmm.. ketemu sering tegur jarang hm 4 

1030 ameliahilyasa Jangan balik ke dia ya, eh kok jahat.. jangan balik ke dia ya eh kok jahat 4 

1031 ameliahilyasa Tak selamanya penampilan luar mencerminkan isi hati seseorang.. tak lama tampil luar cermin isi hati seseorang 4 

1032 ameliahilyasa Luarnya aja yg kekar tapi di dalamnya rapuh.. luar saja yang kekar tapi di dalam rapuh 4 

1033 ameliahilyasa @abdul_wAhyu22 masak iya? Sok tau kali bang haha sebut masak iya sok tahu kali bang haha 4 

1034 anugrah_amelia 
Apakah kamu senang sendirian? â€” untuk sekarang sih senang gak tau 

deh besok :') http://t.co/ESVnX6mGBR 

apakah kamu senang sendiri untuk sekarang sih senang tidak tahu 

deh besok 
4 

1035 anugrah_amelia 
pap dong jam tangan yang dipakai sekarang â€” lagi gak pakai jam 

tangan non http://t.co/FX0zLZTLoV 

pap dong jam tang yang pakai sekarang lagi tidak pakai jam tang 

non 
4 

1036 anugrah_amelia 
Jangankan untuk pergi main keluar mau tidur aja resah karna mau UTS 

besokðŸ˜� (at Jl.Buluh Cina) â€” https://t.co/OxtZuSSIAl 

jangan untuk pergi main keluar mau tidur saja resah karna mau 

uts besok at jl buluh cina 
4 

1037 anugrah_amelia 
Kata orang sih penangkal mimpi buruk gak tau deh benar apa enggak 

nyaðŸ˜‘ tapi suka banget sama bedaâ€¦ https://t.co/tIaPNHKHn1 

kata orang sih tangkal mimpi buruk tidak tahu deh benar apa 

engak nya tapi suka banget sama beda 
4 

1038 anugrah_amelia 
Semua perempuan memang selalu memberikan senyuman terbaiknya 

kepada semua orang tanpa melihatkanâ€¦ https://t.co/WqhwVLWhRZ 

semua perempuan memang selalu berik senyum baik kepada 

semua orang tanpa lihat 
4 

1039 anugrah_amelia 
Yah gini kalau hujaan keluar lah bentol bentol efek alergi:')nyiksa kali 

setiap hujan yaa:') 

yah begini kalau hujan keluar lah bentol bentol efek alergi nyiksa 

kali tiap hujan ya 
4 

1040 anugrah_amelia 
Yang lalu biarlah berlaluðŸ˜Š apa pun yang akan terjadi kedepannya 

jalani dan insyaallah akan selaluâ€¦ https://t.co/QZPMMgZdjn 

yang lalu biar lalu apa pun yang akan jadi depa jalan dan insyalah 

akan selalu 
4 

1041 anugrah_amelia Kenapa harus waktu ujian sakit terusðŸ˜¥ kenapa harus waktu uji sakit terus 4 

1042 anugrah_amelia 
Gak ada niat sama sekali buat ngumpul tanpa disengaja akhirnya leh uga 

hahaha #latepost @ RIDELL cafe https://t.co/yaLVJ2CVzi 

tidak ada niat sama kal buat ngumpul tanpa sengaja akhir leh uga 

hahaha hashtag ridel cafe 
4 

1043 ameliahilyasa Karena Kamu Cuma Satu by Naif â€” https://t.co/HZVh2eflM0 karena kamu cuma satu by naif 4 

1044 anugrah_amelia 
Ini face disaat mata sangat sangat mengantuk diajakin makan sama 

mereka yang super duper berduaâ€¦ https://t.co/bf5Ai7Npnn 

ini face sat mata sangat sangat antuk diajakin makan sama 

mereka yang super duper dua 
4 

1045 anugrah_amelia 
Saya hanya mengikuti alur yang kamu beri tanpa harus melewati alur 

yang lain 

saya hanya ikut alur yang kamu beri tanpa harus lewat alur yang 

lain 
4 

1046 anugrah_amelia 
Senyumi aja untuk semua masalah yang akan datang: )) hidup ini penuh 

dengan warna jadi nikmatiâ€¦ https://t.co/FNEeeNFbB9 

senyum saja untuk semua masalah yang akan datang hidup ini 

penuh dengan warna jadi nikmat 
4 

1047 anugrah_amelia 
belajarlah untuk melakukan segala hal sendiri dari sekarang karna akan 

ada masa dimana kamu tidakâ€¦ https://t.co/nlExpEK3KL 

ajar untuk laku semua hal sendiri dari sekarang karna akan ada 

masa mana kamu tidak 
4 

1048 ameliahilyasa 
Selamat pagi jumat, semoga bunda cepat sembuhðŸ™�ðŸ˜‡ [pic] â€” 

https://t.co/5WyOUoMqtV 

selamat pagi jumat moga bunda cepat sembuh pic 
4 
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1049 ameliahilyasa 

Gak bisa tidur karna dua orang lao niðŸ˜ðŸ˜ðŸ˜ (w/ Muhammad 

Sulaiman &amp; Hilda at Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru) â€” 

https://t.co/1jfRXJrnbx 

tidak bisa tidur karna dua orang lao ni w muhamad sulaiman 

ampun hilda at rumah sakit islam ibnu sina pekanbaru 4 

1050 anugrah_amelia 
Gagal kurus kalau dikasih makanan terus aunty ðŸ˜”ðŸ˜‚ðŸ˜‚ðŸ˜‚ (at 

Sungai Pinang Food Court (æª³æ¦”æ²³)) â€” https://t.co/pzpPk32l0a 

gagal kurus kalau kasih makan terus aunty at sungai pinang fod 

court 
4 

1051 anugrah_amelia 
Mari kita pusing pulau penang hari ini (with ante at Sri Wangsa 2) â€” 

https://t.co/lwVXDnjuVn 

mari kita pusing pulau nang hari ini with ante at sri wangsa 
4 

1052 anugrah_amelia Tentang HIJAB bukan "aku adalah baik" tapi "AKU INGIN TAAT" ! tentang hijab bukan aku adalah baik tapi aku ingin tat 4 

1053 ameliahilyasa Ada bibir di balik gelasðŸ‘…ðŸ‘… https://t.co/EPIZJUjacP ada bibir di balik gelas 4 

1054 anugrah_amelia 
Bahagia itu saat bertemu kalian lebih lengkap lagi kebahagiannya 

kalauâ€¦ https://t.co/7omyXmSi2n 

bahagia itu sat bertemu kalian lebih lengkap lagi bahagia kalau 
4 

1055 anugrah_amelia 
Mungkin akan banyak orang yang bertanya dengan diriku yangâ€¦ 

https://t.co/5aVjs8rIct 

mungkin akan banyak orang yang bertanya dengan r yang 
4 

1056 anugrah_amelia 
Jika kalian melihat kesalahan pada lisan dan perilaku ku jangan pernahâ€¦ 

https://t.co/jdp7ehGuRS 

jika kalian lihat salah pada lisan dan perilaku aku jangan pernah 
4 

1057 anugrah_amelia 
Seharian tiduran doangðŸ˜”cepat sembuh dongðŸ˜žðŸ˜žðŸ˜ž (at 

Godham Camp) [pic] â€” https://t.co/02QRDljELK 

hari tidur doang cepat sembuh dong at godham camp pic 
4 

1058 anugrah_amelia 
Dan pada akhirnya kita membutuhkan bahu untuk bersandar dan 

menceritakanâ€¦ https://t.co/jUzZOD64LU 

dan pada akhir kita butuh bahu untuk sandar dan cerita 
4 

1059 ameliahilyasa 
tahi lalatnya palsu ya? â€” Alhamdulillah asli kok nonðŸ˜Š 

http://t.co/dyDiuTsdyw 

tahi lalat palsu ya alhamdulilah asli kok non 
4 

1060 ameliahilyasa 

Jika kamu memiliki satu hari untuk hidup, bagaimana kamu akan 

menjalaninya? â€” Ape nak di kate, jalani cam biase je.. 

http://t.co/x0evg6p9CI 

jika kamu milik satu hari untuk hidup bagaimana kamu akan 

jalan ape nak di kate jalan cam biase je 4 

1061 ameliahilyasa 
Apa yang membuatmu ketakutan? â€” Ketika baper sama teman 

sendiriðŸ˜° http://t.co/0jyxdJlkmb 

apa yang buat takut ketika baper sama teman sendiri 
4 

1062 ameliahilyasa 
Hey lagi ngapain? â€” Nih tengah malam lagi cemilin tugas aja, kamu 

mau non? http://t.co/crlQAGPio0 

hey lagi ngapain nih tengah malam lagi cemilin tugas saja kamu 

mau non 
4 

1063 anugrah_amelia 
Hai kamu iya kamu ! Sampai berjumpa diwaktu yang tepat dan semoga 

kamuâ€¦ https://t.co/M9Bl5Ay4h6 

hai kamu iya kamu sampai jumpa waktu yang tepat dan moga 

kamu 
4 

1064 ameliahilyasa 
Alakadar aja sih, tapi kalau udah tengah malam gini rasanya 

surgaðŸ•§ðŸ�� [pic] â€” https://t.co/f9mmIXjczi 

alakadar saja sih tapi kalau udah tengah malam begini rasa surga 

pic 
4 

1065 ameliahilyasa 
Korek korek apa aja yg bisa dimakanðŸ�¾ðŸ�¾ (at Nasi Goreng 

"AJO") â€” https://t.co/W7HNvNttDj 

korek korek apa saja yang bisa makan at nasi goreng ajo 
4 

1066 bangajik 
Apakah bisa penerbangan utk hari ini min? Jarak pandang 800m. 

@SSK2_PKU 

apakah bisa terbang utk hari ini min jarak pandang m sebut 
4 

1067 bangajik 
Teroris bukan jalan yg terbaik untuk berjihad. Percayalah, menjadi teroris 

itu tidak akan menjadi keren! #DamaiDariJogja 

teroris bukan jalan yang baik untuk jihad percaya jadi teroris itu 

tidak akan jadi keren hashtag 
4 

1068 bangajik Penanaman nilai-nilai kebangsaan yang tinggi menjadi kunci utama tanam nilai nilai kebangsan yang tinggi jadi kunci utama 4 
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bagaimana kita bisa memerangi teroris #DamaiDariJogja bagaimana kita bisa merang teroris hashtag 

1069 bangajik Ini akun udah bedebu. Kaya muka kamu~ ini akun udah bedebu kaya muka kamu 4 

1070 anugrah_amelia 
Bukan tentang menang atau kalah! Bukan juga masalah bisa atau enggak! 

Iniâ€¦ https://t.co/TxfFVn08eS 

bukan tentang menang atau kalah bukan juga masalah bisa atau 

engak ini 
4 

1071 ameliahilyasa 
Udah nonton sampai tamat sih, tapi suka aja ngulang-ngulang 

nontonnyaðŸ˜‚ðŸ˜‚ [pic] â€” https://t.co/ywnKQyWBiC 

udah nonton sampai tamat sih tapi suka saja ngulang ngulang 

nontonya pic 
4 

1072 ameliahilyasa 
Kuliner kurang malam ya yahðŸ˜…ðŸ˜…âœŒ (with Ayah, Bunda, and 

2 others at Angkringan Si Pen) â€” https://t.co/WHIg5iNcag 

kuliner kurang malam ya yah with ayah bunda and others at 

angkringan si pen 
4 

1073 ameliahilyasa 
Selalu disini ya yahðŸ˜¥ðŸ˜¥ (with Muhammad Sulaiman, Hilda, and 2 

others at Angkringan Si Pen) â€” https://t.co/goxIAArKlK 

selalu sini ya yah with muhamad sulaiman hilda and others at 

angkringan si pen 
4 

1074 anugrah_amelia 
Sudah kah tersenyum hari ini??? Sudahkah bersyukur untuk hari 

ini?ðŸ˜ŠðŸ˜Š https://t.co/rVBBSBQ9w3 

sudah kah senyum hari ini sudah syukur untuk hari ini 
4 

1075 anugrah_amelia 
iya, lama nggak muncul non â€” haha iya gimana lagi kaan udah jarang 

main ask fm nyaðŸ˜‚ðŸ˜‚ https://t.co/E6VtCC13tw 

iya lama tidak muncul non haha iya gimana lagi kan udah jarang 

main ask fm nya 
4 

1076 anugrah_amelia 
Lelah menghadapi tugas yaa jadi anak rajin menjelang UAS ðŸ˜‚ðŸ˜‚ 

(with Rame at Puskom UIN SUSKA) [pic] â€” https://t.co/FrJkC6aXbK 

lelah hadap tugas ya jadi anak rajin jelang uas with rame at 

puskom uin suska pic 
4 

1077 anugrah_amelia 
Hai akhir semester masih kuat kok sampai UAS datangðŸ’” @ Puskom 

Uinâ€¦ https://t.co/2HccGUiMZO 

hai akhir semester masih kuat kok sampai uas datang puskom uin 
4 

1078 bangajik Eeaaaakk, sudah lama tidak membuka akun ini -_- eak sudah lama tidak buka akun ini 4 

1079 anugrah_amelia 
Tersenyumlah untuk setiap masalah yang datang, cobaan itu membuatâ€¦ 

https://t.co/l9YskIZnAn 

senyum untuk tiap masalah yang datang coban itu buat 
4 

1080 ameliahilyasa 
Bacaan malam pengantar tidurðŸ‘»ðŸ‘» [pic] â€” 

https://t.co/9w0CiwjyPA 

bacan malam antar tidur pic 
4 

1081 anugrah_amelia 
Yang udah lalu biarkan berlalu Yang udah pergi ya biarin ajaâ€¦ 

https://t.co/2b9R8EBq59 

yang udah lalu biar lalu yang udah pergi ya biarin saja 
4 

1082 ameliahilyasa 
Kalau namanya udah harinya mancing, ya ga bisa diganggu gugat ya yah, 

kasihan kulit yaah makin blackâ€¦ [pic] â€” https://t.co/ZvbQdv8FdK 

kalau nama udah hari mancing ya tidak bisa digangu gugat ya 

yah kasihan kulit yah makin black pic 
4 

1083 ameliahilyasa 
Walaupun bulatnya belum sempurna dan ga sama besar, tapi rasanya oke 

punya laaahðŸ˜šðŸ˜†ðŸ™ŒðŸ‘Œ [pic] â€” https://t.co/MqFOkEfSx3 

walaupun bulat belum sempurna dan tidak sama besar tapi rasa 

oke punya lah pic 
4 

1084 anugrah_amelia 
Jalan untuk HIJRAH menjadi lebih baik itu memang LELAH Tapi 

akanâ€¦ https://t.co/m9EQtqMFrI 

jalan untuk hijrah jadi lebih baik itu memang lelah tapi akan 
4 

1085 bangajik Jeritan Hati Seorang Cowok... https://t.co/PkZUPiDHhD jerit hati orang cowok 4 

1086 bangajik 
"Cowok Juga Punya Air Mata" https://t.co/XmW1EgpcjI 

https://t.co/RUQDssnC2x 

cowok juga punya air mata 
4 

1087 anugrah_amelia 
Mulailah hidup dengan kebaikan dan keikhlasan dan jangan lupa 

hadapiâ€¦ https://t.co/rYtm1OgdZz 

mula hidup dengan baik dan ikhlas dan jangan lupa hadap 
4 

1088 anugrah_amelia 
Hidup ini sesungguhnya adil, cukup hitam dan putih, tapi terkadangâ€¦ 

https://t.co/DGC3f7hX6c 

hidup ini sesunguhnya adil cukup hitam dan putih tapi kadang 
4 



 

A-56 

 

No. Screen_Name Teks Preprocess Kelas 

1089 ameliahilyasa 
Efek suntuk yg ga bisa di ajak kompromi, yaaa sendirian aja jadi 

lahðŸ˜‚ðŸ˜‚ (at Ciputra Seraya) â€” https://t.co/Ux2KrTVAhV 

efek suntuk yang tidak bisa di ajak kompromi ya sendiri saja jadi 

lah at ciputra seraya 
4 

1090 ameliahilyasa 
Ngikutin maunya bunda ajalah kita lagiðŸ’¸ðŸ’¸ (at Pasar Wisata Pasar 

Bawah) â€” https://t.co/J8OlJfmy90 

ngikutin mau bunda aja kita lagi at pasar wisata pasar bawah 
4 

1091 anugrah_amelia 
Seburuk apapun masalalu cobalah untuk berdamai dengannya danâ€¦ 

https://t.co/fhzNeOeoPi 

buruk apa masalalu coba untuk damai denganya dan 
4 

1092 anugrah_amelia 
Terkadang memeluk seseorang itu lewat doa ternyata bikin gregetan 

yaaðŸ™Š 

kadang peluk seseorang itu lewat doa nyata bikin gregetan ya 
4 

1093 ameliahilyasa 
Telat datang, ga sempat liat kak caca tampilðŸ˜¢ðŸ˜¢ (at @cinema21) 

[pic] â€” https://t.co/JiMCegBc2r 

telat datang tidak sempat lihat kak caca tampil at sebut pic 
4 

1094 anugrah_amelia 
Disaat merenung tengah malam gini baru sadar ternyata banyak sifat 

yang harus diubah ðŸ˜Š 

sat renung tengah malam begini baru sadar nyata banyak sifat 

yang harus ubah 
4 

1095 anugrah_amelia 
Jilbab bukan gaya hidup tapi ibadah tujuan hidup.Menutup diri bukanâ€¦ 

https://t.co/9nZhWb00Fk 

jilbab bukan gaya hidup tapi ibadah tuju hidup tutup diri bukan 
4 

1096 anugrah_amelia 
Jika kau melihat ke BAWAH maka kau akan tau betapa beruntungnyaâ€¦ 

https://t.co/zLg77LV9Oj 

jika kau lihat ke bawah maka kau akan tahu betapa untung 
4 

1097 anugrah_amelia 
Yuk buat yang cewe-cewe yang suka sama pakaian berbahan dari rajutâ€¦ 

https://t.co/1tL1oTEn3z 

yuk buat yang cewe cewe yang suka sama pakai bahan dari rajut 
4 

1098 bangajik 
Min @_TNIAU, pilot di AU ada yg pake Pomade ga? Kan pas nyetir 

pesawat pake helm 

min sebut pilot di au ada yang pakai pomade tidak kan pas nyetir 

pesawat pakai helm 
4 

1099 anugrah_amelia 
Jalani hidup dengan niat dan prilaku yang baik, agar kamu bisaâ€¦ 

https://t.co/Kr1A98LtKk 

jalan hidup dengan niat dan prilaku yang baik agar kamu bisa 
4 

1100 anugrah_amelia 
Apa motivasi belajar terbaik? â€” belajar untuk jujur. percaya dengan 

kemampuan diri sendiriðŸ˜³ https://t.co/uXMDMAgFFX 

apa motivasi ajar baik ajar untuk jujur percaya dengan mampu 

diri sendiri 
4 

1101 anugrah_amelia 
Aku berani untuk kehilangan hal yang aku sukai! iya aku berani buatâ€¦ 

https://t.co/gkcII4Y6T2 

aku berani untuk hilang hal yang aku suka iya aku berani buat 
4 

1102 anugrah_amelia 
Dulu aku mengenal cinta dan aku "terluka" Kini saat aku lebihâ€¦ 

https://t.co/Hu9WCRKLLm 

dulu aku kenal cinta dan aku luka kini sat aku lebih 
4 

1103 anugrah_amelia 
Waktu berjalan begitu cepat cabaatðŸ˜ž jadi nikmati setiap kegiatanâ€¦ 

https://t.co/NK2Fm2MJxe 

waktu jalan begitu cepat cabat jadi nikmat tiap giat 
4 

1104 anugrah_amelia 
Yakinlah akan ada sesuatu yang menantimu selepas banyak kesabaranâ€¦ 

https://t.co/3PsJGRZfrD 

yakin akan ada suatu yang nanti lepas banyak sabar 
4 

1105 anugrah_amelia 
-Tentang HIJAB- Semakin dalam pemahaman seseorang mengenai 

hijabâ€¦ https://t.co/BhMj9a9jVL 

tentang hijab makin dalam paham seseorang kena hijab 
4 

1106 ameliahilyasa 
Disuruh senyum malah kaya gini ekspresinya ya zackðŸ˜…ðŸ˜…ðŸ•š 

[pic] â€” https://t.co/CH0yhfLkAZ 

suruh senyum malah kaya begini ekspres ya zack pic 
4 

1107 anugrah_amelia 

Siapapun kamu,dimana pun kamu,dan bagaimanapun bentukmu bolehkah 

aku cemburu pada muâ€¦ (at Kost Aisyah) [pic] â€” 

https://t.co/4scGO4chJA 

siapa kamu mana pun kamu dan bagaimana bentuk boleh aku 

cemburu pada kamu at kost aisyah pic 4 
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1108 anugrah_amelia 
Gak tau kenapa pengen aja gitu masukkin foto iniðŸ˜¹mana tau kan 

bakalâ€¦ https://t.co/fv09EqbNui 

tidak tahu kenapa ingin saja gitu masukin foto ini mana tahu kan 

bakal 
4 

1109 ameliahilyasa 
Tenangkan hati dan pikiran karena sendiri lebih bebas, semangat 

melðŸ˜‚ðŸ˜‚ðŸ™Œ (at @malskapku) â€” https://t.co/BckNb9Dq2u 

tenang hati dan pikir karena sendiri lebih bebas semangat mel at 

sebut 
4 

1110 anugrah_amelia 
Masih dengan cerita yang sama, orang yang sama, masih tetapâ€¦ 

https://t.co/tSsoAxpV2B 

masih dengan cerita yang sama orang yang sama masih tetap 
4 

1111 ameliahilyasa 
Piket atau nebeng nonton tv?ðŸ˜…ðŸ˜… (with Fandy and Ilham at 

Kantor Desa Binamang) [pic] â€” https://t.co/v6EN2phiqZ 

piket atau nebeng nonton tv with fandy and ilham at kantor desa 

binamang pic 
4 

1112 anugrah_amelia 
Pada akhirnya aku hanya akan memandang pada satu sosok yang 

memangâ€¦ https://t.co/ujlHyunTcJ 

pada akhir aku hanya akan pandang pada satu sosok yang 

memang 
4 

1113 anugrah_amelia 
Senang bisa ketemu sama kalian adik adik kaka yang cerdas bangetâ€¦ 

https://t.co/MwZ5JMLBDD 

senang bisa ketemu sama kalian adik adik kaka yang cerdas 

banget 
4 

1114 anugrah_amelia Jangan lupa senyum pagi ini yaaaðŸ˜„ðŸ‘Œ https://t.co/lNR3ycFgyZ jangan lupa senyum pagi ini ya 4 

1115 anugrah_amelia 
Sekarang duduknya sendiri dulu. Perbaiki diri dulu ntar kalau udahâ€¦ 

https://t.co/PlH792MkcG 

sekarang duduk sendiri dulu baik diri dulu ntar kalau udah 
4 

1116 anugrah_amelia 
Jika saja dosa itu mucul dalam bentuk Jerawat bahkan kudis diwajah,â€¦ 

https://t.co/BpRUtc0idR 

jika saja dosa itu mucul dalam bentuk jerawat bahkan kudis 

wajah 
4 

1117 anugrah_amelia 

Yaah intinya kreatif aja ya kaan zama sekarang ni semua bisa dijadikan 

jilbab asalkan niatðŸ˜‚ðŸ˜‚ðŸ˜‚ðŸ˜‚ðŸ˜‚ [pic] â€” 

https://t.co/Rnaan6TduD 

yah inti kreatif saja ya kan zama sekarang ni semua bisa jadi 

jilbab asal niat pic 4 

1118 anugrah_amelia 
HIJRAH STORYðŸ˜… "Kalian tau aku belum orang yang benar benar 

sempurnaâ€¦ https://t.co/RMF0TDJRQw 

hijrah story kalian tahu aku belum orang yang benar benar 

sempurna 
4 

1119 anugrah_amelia 
Tamvang lelah dan badan menyusut sikit yang tak bisa disembunyikanâ€¦ 

https://t.co/EGhzrdEmba 

tamvang lelah dan badan susut sikit yang tak bisa sembunyi 
4 

1120 anugrah_amelia 
Korban tangan adeek bang ndak hati aja yang luka tanganpun ikut 

lukaaaðŸ’”ðŸ’”ðŸ’”ðŸ’” [pic] â€” https://t.co/idkYQ0PEB4 

korban tang adek bang ndak hati saja yang luka tang ikut luka pic 
4 

1121 anugrah_amelia 
Biarkan aku dan alla yang tahu sudah sejauh mana HIJRAHKU dan 

untukâ€¦ https://t.co/mxt86OsmVS 

biar aku dan ala yang tahu sudah jauh mana hijrah dan untuk 
4 

1122 anugrah_amelia 
Ketika proses HIJRAH ku kembali di ujiðŸ’ª @ Simpang beringinâ€¦ 

https://t.co/tq12P2ZVaa 

ketika proses hijrah aku kembali di uji simpang beringin 
4 

1123 anugrah_amelia 

Muka lelah, lapar, jerawatan udah dekil banget gak ada 

lawanðŸ˜‚ðŸ˜‚ðŸ˜‚ KKN pasti berlaluðŸ˜‚ðŸ˜‚ðŸ˜‚ [pic] â€” 

https://t.co/cGW3uOjMMT 

muka lelah lapar jerawat udah dekil banget tidak ada lawan kn 

pasti lalu pic 4 

1124 anugrah_amelia 
Setiap pertemuan pasti ada perpisahanðŸ˜‚ðŸ˜‚ Tapi makasih banyak 

untukâ€¦ https://t.co/GzIw1J0TTq 

tiap temu pasti ada pisah tapi makasih banyak untuk 
4 

1125 anugrah_amelia 
Rezeki anak sholehaa pulang pulang dapat jilbabðŸ˜„ðŸ˜„ðŸ˜„ maacih 

yaakðŸ’•ðŸ’• [pic] â€” https://t.co/bLzCDCp1VV 

rezeki anak sholeha pulang pulang dapat jilbab macih yak pic 
4 

1126 anugrah_amelia 
Habis dah liburan kita guys waktunyaa kita melanjutkan aktifitas 

perkuliahanðŸ˜„ðŸ˜„ (with Rame) [pic] â€” https://t.co/xs5S0J5szX 

habis dah libur kita guys waktu kita lanjut aktifitas kuliah with 

rame pic 
4 
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1127 ameliahilyasa 

Disuruh mamanya kerumah blender cabe malah tidur, kacau si manis 

niðŸ˜®ðŸ˜® (with Hilda, Nadila, and Laras) [pic] â€” 

https://t.co/IX76vwCEp7 

suruh mama rumah blender cabe malah tidur kacau si manis ni 

with hilda nadila and laras pic 4 

1128 anugrah_amelia 
Yaah makin kesini makin nyadar kalau aku bukan membaik malahâ€¦ 

https://t.co/wctQ4LO76E 

yah makin sini makin nyadar kalau aku bukan baik malah 
4 

1129 anugrah_amelia 
âˆšBelajarlah berpuas hati meski tak cukup âˆšBelajar memahami 

walauâ€¦ https://t.co/6RJagkSZhk 

ajar puas hati meski tak cukup ajar paham walau 
4 

1130 anugrah_amelia 
Bisa dilihatkan siapa yang kalah dan menang dariâ€¦ (w/ arief, Esriska, 

&amp; 3 others at Tempat Terindah) [pic] â€” https://t.co/MQiq5BFjLk 

bisa lihat siapa yang kalah dan menang dari w arief esriska 

ampun others at tempat indah pic 
4 

1131 anugrah_amelia 
Terkadang, kamu berusaha untuk menghindari sesuatu, bukan berartiâ€¦ 

https://t.co/MOHCiwUcZN 

kadang kamu usaha untuk hindar suatu bukan arti 
4 

1132 anugrah_amelia 
Orang yang pantas kau "Tangisi" tidak akan membuatmu Menangis, 

Danâ€¦ https://t.co/4AddDukzSe 

orang yang pantas kau tangis tidak akan buat tangis dan 
4 

1133 anugrah_amelia 
Menjadi seorang TEMAN adalah pekerjaan yang MUDAH Tapi 

perSAHABATanâ€¦ https://t.co/C2nzF3tRbS 

jadi orang teman adalah pekerjan yang mudah tapi sahabat 
4 

1134 anugrah_amelia 
Saat yang lain berdatangan menghampiriku, aku memilih untuk terusâ€¦ 

https://t.co/hdEMjc8sbp 

sat yang lain datang hampir aku pilih untuk terus 
4 

1135 bangajik 
Keliatan banget penuh siksa nya bang :3 @radityadika 

https://t.co/VAOcPf74vu 

liat banget penuh siksa nya bang sebut 
4 

1136 anugrah_amelia 
Kamu tau dulu mungkin pernah menjadi Zona NYAMAN yang selalu 

inginâ€¦ https://t.co/iMTqemKEmU 

kamu tahu dulu mungkin pernah jadi zona nyaman yang selalu 

ingin 
4 

1137 anugrah_amelia 
Jika kau tidak suka akan suatu hal, Maka ubahlah hal tersebut. Jikaâ€¦ 

https://t.co/HgEQh633EM 

jika kau tidak suka akan suatu hal maka ubah hal sebut jika 
4 

1138 anugrah_amelia 

Walaupun nyebelin naudzubillah dan setiap chat betekak terus tapi tetap 

perhatian dan ngasih ceramahðŸ˜‚ðŸ˜‚ Keepâ€¦ â€” 

https://t.co/jk9F1Ki4qk 

walaupun nyebelin naudzubilah dan tiap chat betekak terus tapi 

tetap hati dan ngasih ceramah kep 4 

1139 anugrah_amelia 
Hidup adalah sesuatu yang harus diATASI Rahasia yang harusâ€¦ 

https://t.co/VJpNU8lFKh 

hidup adalah suatu yang harus atas rahasia yang harus 
4 

1140 anugrah_amelia 
Yang sabar ya maa bentar lagi kita ketemu yaaaðŸ˜˜ðŸ˜˜ðŸ˜˜ðŸ˜˜ [pic] 

â€” https://t.co/y6PRjqXzVu 

yang sabar ya ma bentar lagi kita ketemu ya pic 
4 

1141 anugrah_amelia 
Sabar ya ecaaaak kita atur waktu nantik buat nanjak bareng 

yesðŸ˜„ðŸ˜„ðŸ˜„ðŸ˜„ (with Elsa) [pic] â€” https://t.co/EaLEDlwKOO 

sabar ya ecak kita atur waktu nantik buat nanjak bareng yes with 

elsa pic 
4 

1142 anugrah_amelia 
Karna senyum selalu membuat keadaan menjadi lebihâ€¦ 

https://t.co/NpuyClQsBl 

karna senyum selalu buat adan jadi lebih 
4 

1143 anugrah_amelia 
Karna untuk mendapati kebahagian itu cukup dengan Bersyukur untukâ€¦ 

https://t.co/mkBN6sNpBP 

karna untuk dapat kebahagian itu cukup dengan syukur untuk 
4 

1144 anugrah_amelia 
Aku tidak pernah tau bagaimana cara tuhan menjatuhkan hatiâ€¦ 

https://t.co/FaScQR9COO 

aku tidak pernah tahu bagaimana cara tuhan jatuh hati 
4 

1145 anugrah_amelia Karna kalian 'bisa apa aja (!) dan mau dikatain apa ajaâ€¦ karna kalian bisa apa saja dan mau dikatain apa saja 4 
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https://t.co/NITrcLFqyT 

1146 anugrah_amelia 
Menunggu aja adek terus bang bangðŸ˜‚ðŸ˜‚ðŸ˜‚ðŸ˜‚ (with vivi at 

PKM UIN Sultan Syarif Kasim Riau) [pic] â€” https://t.co/tCd5sWVhHZ 

menungu saja adek terus bang bang with vivi at pkm uin sultan 

syarif kasim riau pic 
4 

1147 anugrah_amelia 
Kealayan iya (!) kurang kerjan (?) lebih tepatnya ndak tau mau ngapain 

mau pulang masih ada yang diurus,â€¦ [pic] â€” https://t.co/vueS6UpXzY 

kealayan iya kurang kerjan lebih tepat ndak tahu mau ngapain 

mau pulang masih ada yang urus pic 
4 

1148 anugrah_amelia 
Ajarkan aku untuk bisa menjadi yang lebih baik lagi â€¢ â€¢ ajari akuâ€¦ 

https://t.co/53KuXjxMjH 

ajar aku untuk bisa jadi yang lebih baik lagi ajar aku 
4 

1149 anugrah_amelia 
Simple bukan (?) jadi cukup percaya aja semua udah diatur oleh- 

NyaðŸ˜‡ðŸ˜‡ðŸ˜‡ [pic] â€” https://t.co/waqFfZVl2s 

simple bukan jadi cukup percaya saja semua udah atur oleh nya 

pic 
4 

1150 anugrah_amelia 
Hijabku bukan menunjukkan aku lebih baik â€¢ â€¢ â€¢ Tapi dengan 

hijabkuâ€¦ https://t.co/NQXBC0dICD 

hijab bukan tunjuk aku lebih baik tapi dengan hijab 
4 

1151 anugrah_amelia 
Hai tengah malam mellow nih Rindu lah sama kalian pokoknyaaðŸ˜ðŸ˜ 

yangâ€¦ https://t.co/mOgRMuyv2f 

hai tengah malam melow nih rindu lah sama kalian pokok yang 
4 

1152 anugrah_amelia 
Alay (?) iya jelaslah nampaknya (!) Hahaha ini bukti bangga denganâ€¦ 

https://t.co/ArPax4Zatc 

norak iya jelas nampaknya hahaha ini bukti bangga dengan 
4 

1153 anugrah_amelia 
Karna semua yang terjadi sudah menjadi rencana yang paling indahâ€¦ 

https://t.co/sUucYJ8Mhl 

karna semua yang jadi sudah jadi rencana yang paling indah 
4 

1154 anugrah_amelia 
Ciee yang mau selesai duluan besok , kaminya ditinggal. CIE CIE 

CIEðŸ˜‚ðŸ˜‚ðŸ˜‚ https://t.co/87fXLLHh3l 

cie yang mau selesai duluan besok kam ditingal cie cie cie 
4 

1155 anugrah_amelia 
Intinya moment bareng kalian itu berarti pake bangetâ€¦ 

https://t.co/FSRL099IAl 

inti moment bareng kalian itu arti pakai banget 
4 

1156 anugrah_amelia 
Tetap saja seperti itu jangan berubah(!) untuk saat ini bersikapâ€¦ 

https://t.co/k1Qk0DiGEo 

tetap saja seperti itu jangan ubah untuk sat ini sikap 
4 

1157 anugrah_amelia 
Cobalah belajar untuk menjadi orang yang tidak mengeluhðŸ˜‡ â€¢ â€¢ 

Belajarâ€¦ https://t.co/XLj0dXZ0dj 

coba ajar untuk jadi orang yang tidak keluh ajar 
4 

1158 anugrah_amelia 
Terkadang BERCANDA-KU sering membuat kalian lupa bahwa 

SERIUS-KUâ€¦ https://t.co/czWMooZj8L 

kadang canda aku sering buat kalian lupa bahwa serius aku 
4 

1159 anugrah_amelia 
Terkadang apa yang kita pikirkan tidak pernah sejalan dengan yangâ€¦ 

https://t.co/S6z3pjVXds 

kadang apa yang kita pikir tidak pernah jalan dengan yang 
4 

1160 anugrah_amelia 
Tetaplah menjadi yang terbaik seperti sampai saat ini dan jika nantiâ€¦ 

https://t.co/gC3AtxgvVy 

tetap jadi yang baik seperti sampai sat ini dan jika nanti 
4 

1161 anugrah_amelia 
Disetiap tempat yang ada pastinya engkau akan menemukan 

kegelapan.â€¦ https://t.co/UmVoZrQAGn 

disetiap tempat yang ada pasti engkau akan temu gelap 
4 

1162 anugrah_amelia 
History(?) Cukup simpan cerita hidupmu tak perlu terlaluâ€¦ 

https://t.co/SQj4fbHVam 

history cukup simpan cerita hidup tak perlu lalu 
4 

1163 anugrah_amelia 
Apapun kata orang nantinya tentang diri-Mu cukup dengarkan danâ€¦ 

https://t.co/1z8N1vuFqH 

apa kata orang nanti tentang diri kamu cukup dengar dan 
4 

1164 anugrah_amelia 
Namanya juga hidup Ada yang suka Ada yang benci Ada yang tetapâ€¦ 

https://t.co/9VfSqX9ehg 

nama juga hidup ada yang suka ada yang benci ada yang tetap 
4 
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1165 bangajik 
Udah mau puasa, masih juga ada yg nebar kebencian. Bulan penuh 

Berkah, jangan di sia-siain. 

udah mau puasa masih juga ada yang nebar benci bulan penuh 

berkah jangan di sia siain 
4 

1166 anugrah_amelia 
Ceritanya Seharian dengan Kalian dan kalian yang itu ituâ€¦ 

https://t.co/ghwVgOynsO 

cerita hari dengan kalian dan kalian yang itu itu 
4 

1167 ameliahilyasa 
"Berkumpul Bercerita Bernostalgia" -Bubar Akbar SMKN 7â€¦ 

https://t.co/ZhGuBGjexO 

kumpul cerita nostalgia bubar akbar smkn 
4 

1168 ameliahilyasa Walaupun sebentar tapi berkesanâ˜º walaupun bentar tapi kesan 4 

1169 bangajik @ivhankcruise @sapgam Kalo kagak kecyduk, lu ambil juga gak bos? sebut sebut kalau kagak kecyduk kamu ambil juga tidak bos 4 

1170 ameliahilyasa Yang dilihat belum tentu seindah yang melihat yang lihat belum tentu indah yang lihat 4 

1171 bangajik Pendar yg mengoyak sadar. ~ Suar Aksara. pendar yang oyak sadar suar aksara 4 

1172 bangajik 
@sayafadil Biar hasil pengambilan data skripsi lebih cepat, setidaknya 

saya bermain twitter kembali 

sebut biar hasil ambil data skripsi lebih cepat tidak saya main 

twiter kembali 
4 

1173 bangajik 
@ristyyyani @sayafadil @karissayolanda Ngerti laah, kalian semua 

"berisi". Cuma aku yg beda :) 

sebut sebut sebut ngerti lah kalian semua isi cuma aku yang beda 
4 

1174 bangajik 

Jadi nanti gini, Papa kecelakan karna menabrak tiang listrik. Lalu 

dilarikan ke rumah sakit dengan luka dimana-mana dan mengalami geger 

otak 

jadi nanti begini papa celak karna tabrak tiang listrik lalu larik ke 

rumah sakit dengan luka mana mana dan alami geger otak 4 

1175 bangajik 
@bangajik Setelah dirawat beberapa hari, dokter menyatakan Papa 

mengalami amnesia karena benturan keras di kepala saat kecelakaan. 

sebut setelah rawat beberapa hari dokter satak papa alami 

amnesia karena bentur keras di kepala sat celak 
4 

1176 bangajik 
Dan akhirnya, Papa terbebas dari tuduhan, dakwaan dan tersangka kasus 

Korupsi karena sudah tidak mengingat apa-apa lagi. Tamat. #PapaLincah 

dan akhir papa bebas dari tuduh dakwan dan sangka kasus 

korupsi karena sudah tidak ingat apa apa lagi tamat hashtag 
4 

1177 bangajik 
@Khaidarsyah Katanya sedang di garap oleh ftv Indosiar, yg azab azab 

neraka gitu 

sebut kata sedang di garap oleh ftv indosiar yang azab azab 

neraka gitu 
4 

1178 bangajik 
@RollingStoneINA @payungteduh Mungkin lebih baik membaca ini 

saja :) @ristyyyani 

sebut sebut mungkin lebih baik baca ini saja sebut 
4 

1179 bangajik 
@MmaksumS Eh bocah warnet. Pulang sana, mama mu nyari suruh 

benerin rantai sepeda 

sebut eh bocah warnet pulang sana mama kamu nyari suruh 

benerin rantai sepeda 
4 

1180 bangajik 

@tomhutomo13 @payungteduh Hanya sekedar opini sbg pendengar 

lama mereka mas. Dan yg lebih anehnya lagi, album ketiga bersama kfc 

:) 

sebut sebut hanya sekedar opini bagai dengar lama mereka mas 

dan yang lebih aneh lagi album tiga sama kfc 4 

1181 bangajik 
@irwanda_iwan @heysinta Parah memang kawan ni wan. Padahal 

followers aku terbanyak dari kalian :) 

sebut sebut parah memang kawan ni wan padahal folowers aku 

banyak dari kalian 
4 

1182 bangajik 
Bang, ini ada sphinx jalan jalan ngeloyor di jalanan depan rumah. 

Mending angkut apa jual nih? @radityadika https://t.co/ZcxwYc2Xj4 

bang ini ada sphinx jalan jalan ngeloyor di jalan depan rumah 

mending angkut apa jual nih sebut 
4 

1183 bangajik @Khaidarsyah Jalan jalan tapi hati tetap mau bertahan, bisa apa? :') sebut jalan jalan tapi hati tetap mau tahan bisa apa 4 

1184 bangajik 
Ada ribut masalah mimin kaskus ya? Untung udah ga main kaskus sejak 

kaskus ganti tampilan.. 

ada ribut masalah mimin kaskus ya untung udah tidak main 

kaskus sejak kaskus ganti tampil 
4 

1185 bangajik Terimakasih telah menjadi wakil Sumatra setelah Semen Padang turun terimakasih telah jadi wakil sumatra setelah semen padang turun 4 
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kasta. Doakan @pspsriau_ tahun depan bergabungâ€¦ 

https://t.co/0OCAQWFw6m 

kasta doa sebut tahun depan gabung 

1186 bangajik 
@heysinta Aku kira kau tau. Mana tau mau nonton aku ikut ðŸ˜‘ Iya tu 

lah, padahal jalan ceritanya bagus. Pemainnya jhonny deep malah 

sebut aku kira kau tahu mana tahu mau nonton aku ikut iya tu lah 

padahal jalan cerita bagus mai jhony dep malah 
4 

1187 bangajik 
@heysinta Bagus emang tu? Aku baca sekilas aja, pemainnya kurang 

memikat ðŸ˜‚ 

sebut bagus emang tu aku baca kilas saja mai kurang mikat 
4 

1188 bangajik 

@heysinta Nonton orient express ajalah. Keluarga tak kasat mata ga 

ngeri sikitpun novelnya, daripada rugi aku nantiâ€¦ 

https://t.co/xMlDJPekpI 

sebut nonton orient expres aja keluarga tak kasat mata tidak ngeri 

sikit novel daripada rugi aku nanti 4 

1189 bangajik 

@heysinta Gausah lagi, ga bagus palingan :v Mending nonton orient 

express. Aku ga punya, minjam juga kemaren. Bacanya aja ga sampe 

habis :v 

sebut gausah lagi tidak bagus paling v mending nonton orient 

expres aku tidak punya minjam juga kemaren baca saja tidak 

sampai habis v 

4 

1190 bangajik 
@heysinta Yaudah, tapi nontonnya hari yang sama ya, biar ndak keliatan 

sendiri kita :v 

sebut yaudah tapi nontonya hari yang sama ya biar ndak liat 

sendiri kita v 
4 

1191 bangajik 
@heysinta Kau aja nonton marlina. Aku ga minat ðŸ˜‘ Sahban kemaren 

ngajak nonton keluarga tak kasat mata :v @Rezki_LFC 

sebut kau saja nonton marlina aku tidak minat sahban kemaren 

ngajak nonton keluarga tak kasat mata v sebut 
4 

1192 bangajik 
@heysinta @Rezki_LFC Dan akhirnya ini hanya menjadi sebuah 

wacanaa~ :v 

sebut sebut dan akhir ini hanya jadi buah wacana v 
4 

1193 bangajik 

@heysinta @Rezki_LFC Jangaaan, sedih kali kita nanti ðŸ˜ Aku liat 

trailer marlina barusan ga seru kayanya. Orient express aja, sahban mau 

tu 

sebut sebut jangan sedih kali kita nanti aku lihat trailer marlina 

barusan tidak seru kaya orient expres saja sahban mau tu 4 

1194 bangajik 
@Rezki_LFC @heysinta Jangan ngomong ban, satu aja belum punya kau 

-_- 

sebut sebut jangan ngomong ban satu saja belum punya kau 
4 

1195 bangajik 
@heysinta @Rezki_LFC Aku kalo ndak jomblo, ndak bakalan ingat 

kalian :( 

sebut sebut aku kalau ndak sendiri ndak bakal ingat kalian 
4 

1196 bangajik 
@heysinta @Rezki_LFC Jangan kan kau. Baca 3 halaman pertama aja 

dah capek mata aku :v 

sebut sebut jangan kan kau baca halaman pertama saja dah capek 

mata aku v 
4 

1197 bangajik 
@Rezki_LFC @heysinta Haa patlah sin, kau kan jones. Daripada ga ada 

tontonan kan~ 

sebut sebut ha patlah sin kau kan jones daripada tidak ada tonton 

kan 
4 

1198 bangajik 
@heysinta @Rezki_LFC Haa kalo sampe awal bulan ga masuk juga, 

kami temani nonton marlina. Deal ndak? 

sebut sebut ha kalau sampai awal bulan tidak masuk juga kami 

teman nonton marlina deal ndak 
4 

1199 bangajik 
Akhirnya ada juga yg merasa. Lebih baik oleh-oleh tradisional tho ðŸ˜Š 

https://t.co/p2eD8T1u3K 

akhir ada juga yang rasa lebih baik oleh oleh tradisional tho 
4 

1200 bangajik 
Karena beliau, sampai sekarang saya tetap jajan dimanapun, pinggir jalan 

sekalipun. Maknyus pak. https://t.co/52ThDjQ2Gs 

karena beliau sampai sekarang saya tetap jajan mana pingir jalan 

sekalipun maknyus pak 
4 

1201 pratiwihenny12 

Jadi teringat masa-masa menegangkan menghadapi SBMPTN dulu,â€¦ 

(w/ uli &amp; Bapak at @gramediabooks) [pic] â€” 

https://t.co/YRTeoD3YxO 

jadi ingat masa masa tegang hadap sbmptn dulu w uli ampun 

bapak at sebut pic 5 

1202 pratiwihenny12 Bersatu kita teguh bercerai kita runtuh, Tunjukkan bakat dan tekadmuâ€¦ satu kita teguh cerai kita runtuh tunjuk bakat dan tekad 5 
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https://t.co/S210k3a6JZ 

1203 pratiwihenny12 
Hari ini hari yang kau tunggu, bertambah satu tahun usiamu,â€¦ 

https://t.co/BUJkQjITCW 

hari ini hari yang kau tungu tambah satu tahun usia 
5 

1204 pratiwihenny12 

Apalah daya jika waktu dan jarak memisahkan kita, hanya doa dan 

kerinduan yang bisaâ€¦ (w/ Oki Apri Nanda) [pic] â€” 

https://t.co/TO6YocQPUF 

apa daya jika waktu dan jarak pisah kita hanya doa dan rindu 

yang bisa w oki apri nanda pic 5 

1205 pratiwihenny12 
Ada kalanya kita jenuh dengan aktivitas yang kita lakukan saat ini,â€¦ 

https://t.co/KHkS1FCA3T 

ada kala kita jenuh dengan aktivitas yang kita laku sat ini 
5 

1206 pratiwihenny12 
Nyanyikan bersama saya di Smule! Saya HennyPratiwi12. Unduh 

#SingKaraoke untuk menemukan saya: https://t.co/6ioeDOrPUU 

nyanyi sama saya di smule saya henypratiwi unduh hashtag untuk 

temu saya 
5 

1207 pratiwihenny12 
" Tertawalah kamu selagi tertawa itu membuatmu bahagia, tapi janganâ€¦ 

https://t.co/j65idtC48r 

tawa kamu lagi tawa itu buat bahagia tapi jangan 
5 

1208 pratiwihenny12 
Walaupun kelak kita berbeda-beda profesi dan pekerjaan yangâ€¦ 

https://t.co/lhumaNsRse 

walaupun kelak kita beda beda profesi dan pekerjan yang 
5 

1209 pratiwihenny12 
Walaupun beraneka macam gaya ketika berfoto,, tetapi kami disiniâ€¦ 

https://t.co/aF7xKF6gel 

walaupun aneka macam gaya ketika foto tetapi kami sini 
5 

1210 pratiwihenny12 
" Jangan malu untuk mengeluarkan pendapat, tapi malulah anda jikaâ€¦ 

https://t.co/qYhQGyHMkn 

jangan malu untuk keluar dapat tapi malu anda jika 
5 

1211 pratiwihenny12 
Manusia itu dikenal orang dari bakat dan ciri khas orang tersebut,â€¦ 

https://t.co/btUfBSEZTQ 

manusia itu kenal orang dari bakat dan ciri khas orang sebut 
5 

1212 pratiwihenny12 
Disini awalku mulai mengenalmu, awal mula mengenal yang namanyaâ€¦ 

https://t.co/sfy2pMhUDY 

sini awal mulai kenal awal mula kenal yang nama 
5 

1213 pratiwihenny12 
Kucing aja kalau difoto bisa imut kayak gitu, masa' kamu enggak!!! @â€¦ 

https://t.co/Olro6E1Uok 

kucing saja kalau foto bisa imut seperti gitu masa kamu engak 
5 

1214 pratiwihenny12 
Ini foto waktu pertama kali memasuki dunia teknik yang masih luguâ€¦ 

https://t.co/2VsqjzBWXw 

ini foto waktu pertama kali masuk dunia teknik yang masih lugu 
5 

1215 pratiwihenny12 
Sendiri bukan berarti sepi, tapi sendiri mungkin adalah salah satuâ€¦ 

https://t.co/Rci3gsoYYr 

sendiri bukan arti sepi tapi sendiri mungkin adalah salah satu 
5 

1216 pratiwihenny12 
"Senyumin aja semua rintangan yang datang silih berganti, nanti kanâ€¦ 

https://t.co/hiTzevM4SL 

senyumin saja semua rintang yang datang silih ganti nanti kan 
5 

1217 pratiwihenny12 
" Biarkan mata ini yang akan menjadi saksi bisu dari perjuangan danâ€¦ 

https://t.co/Wp5NCHdoNE 

biar mata ini yang akan jadi saksi bisu dari juang dan 
5 

1218 pratiwihenny12 
" Inilah kami dari berbagai macam kriteria, jurusan, dan asal daerahâ€¦ 

https://t.co/NH56PKCu9h 

ini kami dari bagai macam kriteria jurus dan asal daerah 
5 

1219 pratiwihenny12 
Tetap jagalah kesederhanaan dalam hubungan yang sedang kita 

dijalaniâ€¦ https://t.co/htc9UpOwTf 

tetap jaga kesederhanan dalam hubung yang sedang kita jalan 
5 

1220 pratiwihenny12 

Kesederhanaan yang mengajarkan kami untukâ€¦ (w/ Yoffyana, Jeanne, 

&amp; 11 others at POSKO LEMBAH DUSUN GADING) [pic] â€” 

https://t.co/sldXhFhFSZ 

kesederhanan yang ajar kami untuk w yofyana jeane ampun 

others at posko lembah dusun gading pic 5 
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1221 pratiwihenny12 
Kebersihan itu adalah sebagian dari iman, maka jagalah kebersihanâ€¦ 

https://t.co/NxSSyrc74x 

bersih itu adalah bagi dari iman maka jaga bersih 
5 

1222 pratiwihenny12 
Jadilah melepas kangen walaupun cuma hitungan jam. (at Pematang 

Reba) [pic] â€” https://t.co/L4C0UvGWZy 

jadi lepas kangen walaupun cuma hitung jam at pematang reba 

pic 
5 

1223 pratiwihenny12 
Mendadak disuruh kasih ceramah aja untuk pengajian para ibu-ibu 

desaâ€¦ https://t.co/PlxHcM1FFO 

dadak suruh kasih ceramah saja untuk aji para ibu ibu desa 
5 

1224 pratiwihenny12 
Pertandingan Bola Volly Desa Lembah Dusun Gading #kknuinsuskaâ€¦ 

https://t.co/ZKsfqvBRLz 

tanding bola voly desa lembah dusun gading hashtag 
5 

1225 pratiwihenny12 
Lomba Makan Kerupuk Desa Lembah Dusun Gading #kknuinsuskaâ€¦ 

https://t.co/mK1UlG53X8 

lomba makan kerupuk desa lembah dusun gading hashtag 
5 

1226 pratiwihenny12 
Antusias warga dalam merayakan hari kemerdekaan Republikâ€¦ 

https://t.co/FvtO2kS73F 

antusias warga dalam raya hari kemerdekan republik 
5 

1227 pratiwihenny12 
Hitungan hari lagi kita akan berpisah wahai teman tidurku , sudahâ€¦ 

https://t.co/RUM54CpRks 

hitung hari lagi kita akan pisah wahai teman tidur sudah 
5 

1228 pratiwihenny12 
~ Perpisahan bukan berarti berhenti untuk menyatukan hati meskiâ€¦ 

https://t.co/KJ53P1B3pq 

pisah bukan arti henti untuk satu hati meski 
5 

1229 pratiwihenny12 
Perpisahan itu tidak hanya diakhiri dengan tangis dan kekecewaan,â€¦ 

https://t.co/NqJfCs54tr 

pisah itu tidak hanya akhir dengan tangis dan kekecewan 
5 

1230 pratiwihenny12 

Demi apa bisa sampai kesini ketika kegiatanâ€¦ (w/ Yoffyana, Giat, 

&amp; 5 others at MESJID AGUNG AL-HUDA Tembilahan) â€” 

https://t.co/sxCovK4dPp 

demi apa bisa sampai sini ketika giat w yofyana giat ampun 

others at mesjid agung al huda tembilahan 5 

1231 pratiwihenny12 
Memanjakan si motor cantik setelah lebih kurang 2 bulan ditinggal 

KKN.. (at Ahas) â€” https://t.co/1b4HhlfjIv 

manja si motor cantik setelah lebih kurang bulan ditingal kn at 

ahas 
5 

1232 pratiwihenny12 Mana tau ada yang tertarik (at Tang's Ponsel) â€” https://t.co/QdQor3L6lt mana tahu ada yang tarik at tang s ponsel 5 

1233 pratiwihenny12 
Boleh lah rasa sate nya (with rianto at Sate Padang Sumatera) â€” 

https://t.co/LlAmq52Vkq 

boleh lah rasa sate nya with rianto at sate padang sumatera 
5 

1234 pratiwihenny12 
Udah lama enggak main bareng (with rianto, dahnil, and uli at Bakso 

Wisata) â€” https://t.co/lwDSBu094B 

udah lama engak main bareng with rianto dahnil and uli at bakso 

wisata 
5 

1235 pratiwihenny12 
Setiap pertemuan pasti ada perpisahan... Dengan perpisahan iniâ€¦ 

https://t.co/l0Pb5NnSyt 

tiap temu pasti ada pisah dengan pisah ini 
5 

1236 pratiwihenny12 
Hello my campus! Sudah lama tak jumpa. (at Fakultas Sains &amp; 

Teknologi UIN SUSKA Riau) â€” https://t.co/uhZBM7soJU 

helo my campus sudah lama tak jumpa at fakultas sains ampun 

teknologi uin suska riau 
5 

1237 pratiwihenny12 
Semua orang hanya bisa berkomentar tanpa tau bagaimana semuanyaâ€¦ 

https://t.co/rYSoymjJGS 

semua orang hanya bisa komentar tanpa tahu bagaimana mua 
5 

1238 pratiwihenny12 
Happy late birthday party sahabat kecilâ™¥ semoga langgeng terus yaâ€¦ 

https://t.co/mdTzj92diV 

hapy late birthday party sahabat kecil moga langeng terus ya 
5 

1239 pratiwihenny12 

Semua yang terbaik akan selalu kami berikan untukmu wahaiâ€¦ (w/ 

Ginna &amp; Putri at Pondok Dobel PANAM) [pic] â€” 

https://t.co/Mzr6EDYFiL 

semua yang baik akan selalu kami berik untuk wahai w gina 

ampun putri at pondok dobel panam pic 5 
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1240 pratiwihenny12 
Terimakasih untuk segala nikmat yang Engkau berikan wahai sangâ€¦ 

https://t.co/4iLDWGyqKS 

terimakasih untuk semua nikmat yang engkau berik wahai sang 
5 

1241 pratiwihenny12 
Berbakti untukmu negeri melalui bumi perkemahan! #ASOMATIF2016 

@â€¦ https://t.co/0PWSGrNMbQ 

bakti untuk neger lalu bumi kemah hashtag 
5 

1242 pratiwihenny12 
Hangatkan suasana dengan senyum terbaikmu! #asomatif2016â€¦ 

https://t.co/KclPgr62M7 

hangat suasana dengan senyum baik hashtag 
5 

1243 pratiwihenny12 
Gak nyangka ternyata bisa buat terharu dan bahagia, Thanks forâ€¦ 

https://t.co/WfJC5wvASX 

tidak nyangka nyata bisa buat haru dan bahagia thanks for 
5 

1244 pratiwihenny12 
Belajar lebih dan lebih belajar untuk semua yang terjadi saat ini @â€¦ 

https://t.co/pD2gfOeHXe 

ajar lebih dan lebih ajar untuk semua yang jadi sat ini 
5 

1245 pratiwihenny12 
Tiba-tiba saja dia hadir dalam mimpiku :'( â™« Kembali by JPCC 

Worship Youth (at Perum Cipta Karya) â€” https://t.co/i2Wofy3K6k 

tiba tiba saja dia hadir dalam mimpi kembali by jpc worship 

youth at perum cipta karya 
5 

1246 pratiwihenny12 
Sama pemadam kebakaran aja gandengan karena udah berhasil 

memadamkanâ€¦ https://t.co/FVQ2f8r9hJ 

sama madam bakar saja gandeng karena udah hasil madam 
5 

1247 pratiwihenny12 
Sahabat selalu mencoba menghiburmu disaat kau sedih , walaupunâ€¦ 

https://t.co/4qMiezXlat 

sahabat selalu coba hibur sat kau sedih walaupun 
5 

1248 pratiwihenny12 
Tak tau apa yang mau dibuat lagi ? (with Cipta at Perumahan Griya 

Cendikia Pratama) â€” https://t.co/0HfZa4q3W1 

tak tahu apa yang mau buat lagi with cipta at rumah griya 

cendikia pratama 
5 

1249 pratiwihenny12 
Kawan yang paling peduli sama aku ketika lagi stress (with rianto at 

Panties Pizza Mall SKA) â€” https://t.co/xC34gTlVy8 

kawan yang paling peduli sama aku ketika lagi stres with rianto 

at panties piza mal ska 
5 

1250 pratiwihenny12 
Cari yg segar segar (with dahnil and salahuddin at Sop Buah Lanang) â€” 

https://t.co/SnLbnGS6re 

cari yang segar segar with dahnil and salahudin at sop buah 

lanang 
5 

1251 pratiwihenny12 Adil Bagimu Tak Adil Bagiku by Geisha â€” https://t.co/8bYEpKmyCd adil bagi tak adil bagi by geisha 5 

1252 pratiwihenny12 
Gak sengaja bertemu disini , eeh jadinya double date deh, haha (with 

dahnil, ardiansyah, and indy at RR Cafe) â€” https://t.co/djWDkSRwpE 

tidak sengaja bertemu sini eh jadi double date deh haha with 

dahnil ardiansyah and indy at r cafe 
5 

1253 pratiwihenny12 Hujan Datang Lagi by Pagi Tadi â€” https://t.co/IV4fJ6stew hujan datang lagi by pagi tadi 5 

1254 pratiwihenny12 

Karena pada hakikatnya teman tidak akan pernah menjadi mantan teman 

sedangkan pacar bakalan ada masanyaâ€¦ [pic] â€” 

https://t.co/j5HeQemx0i 

karena pada hakikat teman tidak akan pernah jadi mantan teman 

dang pacar bakal ada masa pic 5 

1255 pratiwihenny12 
Mahasiswa tingkat akhir apa kabar ? (with Azzam and dahnil at 

Perpustakaan Uin Suska Riau) â€” https://t.co/UdiLWXunDT 

mahasiswa tingkat akhir apa kabar with azam and dahnil at pusta 

uin suska riau 
5 

1256 pratiwihenny12 
Jangan tanya ngapain, yg pasti lagi fokus untuk masa depan! (with dahnil 

and salahuddin at Maratua Cafe) â€” https://t.co/cvjuaU3rk9 

jangan tanya ngapain yang pasti lagi fokus untuk masa depan 

with dahnil and salahudin at maratua cafe 
5 

1257 SuryaMelaniR 

Dan aku masih disana, ngga berpindah sedikitpun especially buat 

kenangan saat hujan :') Ngga ngerti :( kebanyakan buat makalah sih hehe 

:) 

dan aku masih sana nga pindah dikit especialy buat nang sat 

hujan nga ngerti banyak buat makalah sih hehe 5 

1258 SuryaMelaniR Nasehat mama ngeruntuhin semua yg buat sedih :) ilyâ•¤ nasehat mama ngeruntuhin semua yang buat sedih ily 5 

1259 SuryaMelaniR Tweetku mungkin aja gaje tapi hatiku... Salah satu realisasi dari alay twetku mungkin saja gaje tapi hati salah satu realisasi dari norak 5 
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1260 SuryaMelaniR 
Ngga usah ngajak bukber bang, adek baliknya H-5 lebaran. Ga sempat 

mikirin abang lagi, lebih perlu nyuci piring mae sama pae :) 

nga usah ngajak bukber bang adek balik h lebaran tidak sempat 

mikirin abang lagi lebih perlu nyuci piring mae sama pae 
5 

1261 SuryaMelaniR Banyak yang dirinduin, payah bilang pokoknya :( banyak yang dirinduin payah bilang pokok 5 

1262 SuryaMelaniR 
Beruntung aja bisa belajar filsafat pendidikan islam kalo ga mana 

mungkin bisa tau tentang ahli2 besar pemikir islam. Beruntung :) 

untung saja bisa ajar filsafat didik islam kalau tidak mana 

mungkin bisa tahu tentang ahli besar pikir islam untung 
5 

1263 SuryaMelaniR 
Habis uas filsafat pendidikan islam gatal aja tangan pengen main pool. 

Tapi hm :( 

habis uas filsafat didik islam gatal saja tang ingin main pol tapi 

hm 
5 

1264 SuryaMelaniR 
Saya Indonesia Saya Pancasila Saya Pemburu Makalah Saya Ngejar 

Target 

saya indonesia saya pancasila saya buru makalah saya kejar 

target 
5 

1265 SuryaMelaniR Kolak pisang masih kalah sama yang namanya tugas :) kolak pisang masih kalah sama yang nama tugas 5 

1266 SuryaMelaniR 

Tidur Nugas Nugas Nugas Tidur -kalau nugas mulu habis itu tidur tapi ga 

berdo'a sia2 kan ya ? Ikhtiar iya, do'a "harus" juga. Ngantuk mak :) 

tidur nugas nugas nugas tidur kalau nugas mulu habis itu tidur 

tapi tidak berdo a sia kan ya ikhtiar iya do a harus juga ngantuk 

mak 

5 

1267 SuryaMelaniR 
Namamu masih saja indah untuk dilambungkan kelangit do'a~ 

#bapermenjelangbuka yesssh wkwk 

nama masih saja indah untuk lambung langit do a hashtag yesh 

wkwk 
5 

1268 SuryaMelaniR 
Jangan biasain ga sholat bang, taraweh datangnya 1 kali 1 tahun doang :) 

Sayangi taraweh abang seperti abang nyayangi adek :) #inibukankode 

jangan biasain tidak sholat bang taraweh datang kali tahun doang 

sayang taraweh abang seperti abang nyayangi adek hashtag 
5 

1269 SuryaMelaniR 
Btw makasih buat mizi oppa yang udah sponsori kami betiga makan 

bakso malam ini, nyusahin aja sih wkwk 

btw makasih buat mizi opa yang udah sponsor kami betiga 

makan bakso malam ini nyusahin saja sih wkwk 
5 

1270 SuryaMelaniR 

Maaf ya paee, masih nyeret2 bapak menuju neraka. Masih belum bisa 

nyiumin bau syurga. Anak gadis mu ini emang gatau terimakasih.Maaf 

pae :') 

maf ya pae masih nyeret bapak tuju neraka masih belum bisa 

nyiumin bau syurga anak gadis kamu ini emang gatau 

terimakasih maf pae 

5 

1271 SuryaMelaniR 
Pokoknya jangan biasain bohong, nanti sampe tua susah ngubahnya kan 

payah -_- 

pokok jangan biasain bohong nanti sampai tua susah ngubahnya 

kan payah 
5 

1272 SuryaMelaniR 

Snapgram kalian padaan real madrid semua.Kalian gatau aja kalo hari ini 

bakalan jadi minggu produktif buat.... Buat aku sih asal kau bahagia 

snapgram kalian padan nyata madrid semua kalian gatau saja 

kalau hari ini bakal jadi mingu produktif buat buat aku sih asal 

kau bahagia 

5 

1273 SuryaMelaniR Dan yang paling sedih doi jlep nya sama juventus, pantesaan... ðŸ’” dan yang paling sedih doi jlep nya sama juventus pantesan 5 

1274 SuryaMelaniR 
Kalo lagi banyak tugas kaya gini bawaannya jadi kebelet nikah, yaa 

ilahi... 

kalau lagi banyak tugas kaya begini bawa jadi kebelet nikah ya 

ilahi 
5 

1275 SuryaMelaniR Mau jahat tapi nanggu, maksa kali -_- mau jahat tapi nangu maksa kali 5 

1276 SuryaMelaniR 

Hallo kak... libur minggu-senin selesai nih.. ahirnyaâ€¦ â€” Da lama kali 

ga buka ask.fm agaknya rindu ngeans wkwk tâ€¦ 

https://t.co/aFQUpwzXW2 

halo kak libur mingu senin selesai nih ahirnya da lama kali tidak 

buka ask fm agak rindu ngeans wkwk t 5 

1277 SuryaMelaniR 
Emang si abang kurang peka dari dulu dulu, tapi aku nya sayang asli 

(emot titik dua bintang)/kaya gini :* 

emang si abang kurang peka dari dulu dulu tapi aku nya sayang 

asli emot titik dua bintang kaya begini 
5 

1278 SuryaMelaniR 
Terharu betullah pagi2 gini, masih ingat aja ya bang kalo adekmu ini 

kepengen kali bandung makuta ah ðŸ˜• 

haru betulah pagi begini masih ingat saja ya bang kalau adekmu 

ini kepengen kali bandung makuta ah 
5 

1279 SuryaMelaniR Terakhir telean asik nyanyi2 aja, sekarang baru terasa rindunya :( akhir tele asik nyanyi saja sekarang baru asa rindu 5 
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1280 SuryaMelaniR Ga selera tidur perkara tugas, revisi, uas. Gagal mimpi ih :( tidak selera tidur perkara tugas revisi uas gagal mimpi ih 5 

1281 SuryaMelaniR 

Senang aja baru nyampe udah ditanyain ; udah nyampe rumah ?. Hmm 

paham kok yg disana rindu, yg disini juga rindu. Kadang2 suka gitu, bdt 

yaðŸ˜• 

senang saja baru nyampe udah ditanyain udah nyampe rumah hm 

paham kok yang sana rindu yang sini juga rindu kadang suka gitu 

bdt ya 

5 

1282 SuryaMelaniR 
Emang harus benci sama diri sendiri, ga bisa aja nahan. Nahan rindu 

terutama, bego :( 

emang harus benci sama diri sendiri tidak bisa saja nah nah rindu 

utama bego 
5 

1283 SuryaMelaniR 
Maacii untuk trip tidak terduganya, berdo'a2 ajala biar ketemu nggak 

sengaja terus sama kalian bah. So lek lalu janâ€¦ https://t.co/qEG96b2631 

maci untuk trip tidak duga berdo a ajala biar ketemu tidak 

sengaja terus sama kalian bah so lek lalu j 
5 

1284 SuryaMelaniR 
Ingat 1 tahun lalu pertama ketemu cuma diam2an aja dicie2in teman2, 

sama juga kaya kemaren siang :') 

ingat tahun lalu pertama ketemu cuma diam saja diciein teman 

sama juga kaya kemaren siang 
5 

1285 SuryaMelaniR Dan make warna baju yang sama kaya tahun lalu, dongkerðŸ’™ dan make warna baju yang sama kaya tahun lalu dongker 5 

1286 SuryaMelaniR 
Habis itu lirik2an ga jelas, saling natap tapi diam aja hehe rindu nya 

bekurang dikit :') 

habis itu lirik tidak jelas saling natap tapi diam saja hehe rindu 

nya bekurang dikit 
5 

1287 SuryaMelaniR 
@rahmiyulinarhsb nggak dibagiin ke fb kok mii wkwk lagian dah 

ketemu kemaren siang ðŸ˜Š 

sebut tidak dibagin ke fb kok mi wkwk lagi dah ketemu kemaren 

siang 
5 

1288 SuryaMelaniR 
Hati manusia cepat berubah yaa. Namanya juga "manusia". Jangan 

banyak2 percaya dan berharap makanya :) #selfreminder 

hati manusia cepat ubah ya nama juga manusia jangan banyak 

percaya dan harap makanya hashtag 
5 

1289 SuryaMelaniR Sekarang aku emang diam aja, cuma... do'a ku yang berisik :) sekarang aku emang diam saja cuma do a aku yang berisik 5 

1290 SuryaMelaniR Dan pada akhirnya aku tetap pada posisi itu, posisi semula :) dan pada akhir aku tetap pada posisi itu posisi mula 5 

1291 SuryaMelaniR 

With u,mimpi nonton konser kpop selalu ga tinggal.U Bts,me Cnblue,kita 

exo nd yang paling benar Taqy Malik.I hope uâ€¦ 

https://t.co/LVTeNbHYLx 

with u mimpi nonton konser kpop selalu tidak tingal u bts me 

cnblue kita exo nd yang paling benar taqy malik i hope u 5 

1292 pratiwihenny12 Kita punya cerita untuk bahagia bersamaâ€¦ https://t.co/qKvuLJnwlO kita punya cerita untuk bahagia sama 5 

1293 pratiwihenny12 
Kunjungan IEPP 2017 ke Teknik Informatika UII sebagai ajang 

menjalinâ€¦ https://t.co/OMPqlr65ov 

kunjung iep ke teknik informatika u bagai ajang jalin 
5 

1294 pratiwihenny12 
Inilah bukti ikatan batin antara ibu dan anak yang samaan warna bajuâ€¦ 

https://t.co/CZBCkkMk39 

ini bukti ikat batin antara ibu dan anak yang saman warna baju 
5 

1295 pratiwihenny12 
Kenangan masa lalu itu tidak harus dilupakan, tetapi diabadikan layaknya 

sebuah peninggalan,â€¦ https://t.co/dVbBHBlA2a 

nang masa lalu itu tidak harus lupa tetapi abadi layak buah 

peningalan 
5 

1296 pratiwihenny12 
Setia itu membutuhkan kesabaran dan kerja keras, seperti halnya aku saat 

ini yang setiaâ€¦ https://t.co/cP02RAQmd3 

setia itu butuh sabar dan kerja keras seperti hal aku sat ini yang 

setia 
5 

1297 pratiwihenny12 
Terimakasih sahabat engkau selalu berada disampingku, dimanapun 

kapanpun engkau selalu menghiasiâ€¦ https://t.co/8LWw8eWuM5 

terimakasih sahabat engkau selalu ada samping mana kap engkau 

selalu hias 
5 

1298 SuryaMelaniR 
Banyak sakit sedikit mengeluh. Begitu seharusnya... 

#Thepowerofsalonpas 

banyak sakit sedikit keluh begitu harus hashtag 
5 

1299 SuryaMelaniR 
Kok bisalah tadi ga poto sama bunda ya ? Ini udah terbilang 123 ga sih 

sedikit ini ? -_- https://t.co/YLLH8yFylK 

kok bisa tadi tidak poto sama bunda ya ini udah bilang tidak sih 

sedikit ini 
5 

1300 SuryaMelaniR Susah merem semenjak meninggalkan Bandung, hm untung dadikasih susah merem semenjak meningalkan bandung hm untung 5 
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kain sama jeket :))) dadikasih kain sama jeket 

1301 SuryaMelaniR 

Dipinjamin maksudnya hehe. C "Jeketnya kok yg ini yg lain aja A "Udh 

yg ini aja C "Tp mau dibawa ke jogja A "Gpp Tau aja emg mau yg itu :') 

dipinjamin maksud hehe c jeket kok yang ini yang lain saja a 

sudah yang ini saja c tp mau bawa ke jogja a gp tahu saja emg 

mau yang itu 

5 

1302 pratiwihenny12 
Belum bisa move on dari jalan-jalan bareng merekaâ€¦ 

https://t.co/8g29Q6svln 

belum bisa move on dari jalan jalan bareng mereka 
5 

1303 pratiwihenny12 
Tersangka jatuhnya seorang mahasiswi yang sedang tidur didalamâ€¦ 

https://t.co/ALvSLkrRlC 

sangka jatuh orang mahasiswi yang sedang tidur dalam 
5 

1304 pratiwihenny12 
Kuy kita kenalan dengan wanita tangguh actif_2013 ðŸ’žðŸ‘• Mulai 

dariâ€¦ https://t.co/mEuttlTcDn 

kuy kita nal dengan wanita tanguh actif mulai dari 
5 

1305 SuryaMelaniR 
@rahmiyulinarhsb kapan yaa mii, tahun depan bukannya kalian udah 

selesai yaa mii ? 

sebut kapan ya mi tahun depan buka kalian udah selesai ya mi 
5 

1306 SuryaMelaniR 
@rahmiyulinarhsb bulan kayaknya daku kuliaaah, kitakan beda liburnya 

mii :(((( 

sebut bulan kayak daku kuliah kita beda libur mi 
5 

1307 SuryaMelaniR @rahmiyulinarhsb gapapaa mii, tapi kalo lagi libur aku ikuuttt ðŸ˜‚ sebut gapapa mi tapi kalau lagi libur aku ikut 5 

1308 SuryaMelaniR Setidaknya aku selalu menunggu, menunggu dengan sabar :) tidak aku selalu menungu menungu dengan sabar 5 

1309 SuryaMelaniR 
Apa yang bakal lo lakuin kalo orang yang lo sayang selingkuh? â€” 

Tabok kayaknya asik :v https://t.co/Bc8mY39F1f 

apa yang bakal lo lakuin kalau orang yang lo sayang selingkuh 

tabok kayak asik v 
5 

1310 SuryaMelaniR 
Kamu pengen jurusan apa pas kuliah? â€” Ilkom :( 

https://t.co/ZsLK5DQtTc 

kamu ingin jurus apa pas kuliah ilkom 
5 

1311 SuryaMelaniR 
Kasi saran dong.. Hadiah yang bagus buat sahabat cwe paan sih?? â€” 

Pokoknya yang ga akan pernah habis :) https://t.co/hqvwsQ9UCf 

kasi saran dong hadiah yang bagus buat sahabat cwe pan sih 

pokok yang tidak akan pernah habis 
5 

1312 SuryaMelaniR 
Ooo.. halo.. kak.. biasanya ngapain aja klo lagi bosen..? N buat ngilangin 

bosen nya gimana? â€” Maen game ðŸ‘• https://t.co/tAOqW0VFky 

o halo kak biasa ngapain saja kalau lagi bosen n buat ngilangin 

bosen nya gimana maen game 
5 

1313 SuryaMelaniR 
Dibengkelnya sampai 24 jam bahkan udah lebih gini. Dibengkel ngapain 

bang ? Bangun pesugihan ? Buat orang khawatir aja :' 

bengkel sampai jam bahkan udah lebih begini bengkel ngapain 

bang bangun sugih buat orang khawatir saja 
5 

1314 SuryaMelaniR 
Mataku saja tahu bagaimana cara bersikap apabila telah merasa rindu, 

berat sekali memahami rasa. 

mata saja tahu bagaimana cara sikap apabila telah rasa rindu 

berat kal paham rasa 
5 

1315 pratiwihenny12 
Kalau gak karna sayang mana mau aku kek gini kali sama dia! kalau tidak karna sayang mana mau aku seperti begini kali sama 

dia 
5 

1316 SuryaMelaniR 
Sepele kali memang sama kata2 "dimana kau?". Tanya sekali lagi pasti 

langsung jawab, tanyain :( 

sepele kali memang sama kata mana kau tanya kal lagi pasti 

langsung jawab tanyain 
5 

1317 pratiwihenny12 Seandainya aja ada keajaiban kalau besok lgsg wisuda ðŸ˜€ðŸ˜�ðŸ˜‚ andai saja ada ajaib kalau besok lgsg wisuda 5 

1318 SuryaMelaniR 
@rahmatswandi75 Maksudnya ? Siapa yang kurang sopan ? Maaf ga 

ngerti 

sebut maksud siapa yang kurang sopan maf tidak ngerti 
5 

1319 SuryaMelaniR 

@rahmatswandi75 Ogitu tpi gamasalah kok biasanya batak gapernah 

masalahin kau/kamu apalgi udh kenal dekat yg penting masih bahas yg 

sopan :) 

sebut ogitu tpi gamasalah kok biasa batak gapernah masalahin 

kau kamu apalgi sudah kenal dekat yang penting masih bahas 

yang sopan 

5 
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1320 pratiwihenny12 Ya kali bisa cepat selesai, dikerjakan aja setengah-setengah~ ya kali bisa cepat selesai kerja saja tengah tengah 5 

1321 pratiwihenny12 Semangat lihat orang yg udah hasil ni, tapi awak kapan yaa? semangat lihat orang yang udah hasil ni tapi awak kapan ya 5 

1322 SuryaMelaniR 
Tengah malam gini abang2 bakso kalau lewat depan rumah kalah 

sosweet ama dilan eheh 

tengah malam begini abang bakso kalau lewat depan rumah kalah 

soswet ama l eheh 
5 

1323 SuryaMelaniR 
Rindu kita sudah meluas, tapi ego lebih hebat membungkam pertemuan 

walau hanya untuk sekedar bersua. 

rindu kita sudah luas tapi ego lebih hebat bungkam temu walau 

hanya untuk sekedar sua 
5 

1324 pratiwihenny12 Kenapa ya selalu hati yg jadi korban ini semua? kenapa ya selalu hati yang jadi korban ini semua 5 

1325 SuryaMelaniR 
@pidibaiq Ayah kenapa aku suka rindu ? Tapi rindu ga suka aku yah, 

ayah terangkanlaaah... 

sebut ayah kenapa aku suka rindu tapi rindu tidak suka aku yah 

ayah rang 
5 

1326 SuryaMelaniR 
Apa yg kamu lakukan jika memergoki doi tidur dengan orang ketiga? â€” 

Doi nya biasa tidur sama orang ke empat :( https://t.co/Z8ENFKVVmI 

apa yang kamu laku jika pergok doi tidur dengan orang tiga doi 

nya biasa tidur sama orang ke empat 
5 

1327 SuryaMelaniR 

Bangun tidur itu enaknya buka mata dulu apa langsung buka lapangan 

kerja utk masyarakat agar mengurâ€¦ â€” Buka hati :) 

https://t.co/T6KPohZMng 

bangun tidur itu enak buka mata dulu apa langsung buka lapang 

kerja utk masyarakat agar kur buka hati 5 

1328 SuryaMelaniR 

follow yuk @martabak_manisss pap aja kalo udah follow, nanti aku 

kasih 10like heâ€¦ â€” Jadi pengen martabak kaaaan :( 

https://t.co/IjhF1SXIqV 

folow yuk sebut pap saja kalau udah folow nanti aku kasih suka 

he jadi ingin martabak kan 5 

1329 SuryaMelaniR 
Jangan benci sama hujan yang turun hari ini, walau kau terhalang datang 

untuk bersua tetap saja harus bersyukur. Hujan itu rezeki :) 

jangan benci sama hujan yang turun hari ini walau kau halang 

datang untuk sua tetap saja harus syukur hujan itu rezeki 
5 

1330 SuryaMelaniR 
Asli tadi bacanya 'pane' pas dicek sekali lagi, ternyata 'pae'. Mata suka 

gitu yaa :') 

asli tadi baca pane pas cek kal lagi nyata pae mata suka gitu ya 
5 

1331 SuryaMelaniR 
@rahmiyulinarhsb Masuknya tgl 5 mii, tapi belum tau kapan mau balik 

hehe 

sebut masuk tgl mi tapi belum tahu kapan mau balik hehe 
5 

1332 pratiwihenny12 Tabahkan hati aku ya allah hadapi sikap dia ðŸ˜žðŸ˜”ðŸ˜– tabahkan hati aku ya alah hadap sikap dia 5 

1333 pratiwihenny12 Kamu terus, kamu lagi, dan kamu lagi? Iyaa kamu, skripsi ðŸ’ªðŸ‘• kamu terus kamu lagi dan kamu lagi iya kamu skripsi 5 

1334 SuryaMelaniR Berjalan bersamamu dalam teriknya hujan... akad-payungteduh ðŸŽ¶ jalan sama dalam terik hujan akad payungteduh 5 

1335 pratiwihenny12 
Kita hidup di dunia ini tidak lepas dari kata sabar dan ikhlas,â€¦ 

https://t.co/olyw1gFIz2 

kita hidup di dunia ini tidak lepas dari kata sabar dan ikhlas 
5 

1336 pratiwihenny12 Gimana caranya bisa cepat selesai kalau niatnya aja setengah-setengah gimana cara bisa cepat selesai kalau niat saja tengah tengah 5 

1337 pratiwihenny12 Demi apa ini hujan nya lebat banget sampai air masuk k rumah ðŸ˜žðŸ˜¢ demi apa ini hujan nya lebat banget sampai air masuk k rumah 5 

1338 pratiwihenny12 
Tetangga sebelah sampai lepas atap rumahnya gara-gara hujan kali ini 

ðŸ˜® 

tetanga sebelah sampai lepas atap rumah gara gara hujan kali ini 
5 

1339 pratiwihenny12 Terimakasih untuk setiap waktunya wanita baper super ðŸ˜�ðŸ˜˜ terimakasih untuk tiap waktu wanita baper super 5 

1340 SuryaMelaniR Berkat deg2an sore tadi, aku bisa tidur. Gomawo :) berkat degan sore tadi aku bisa tidur gomawo 5 

1341 SuryaMelaniR 

Bsk udh mau balik,pake demam segala pake kambuh2 magh segala kpala 

nyut2an segala.Ini bkn krn ngisi angket tdi atau krn nnggu atau krn? 

Hm:) 

bsk sudah mau balik pakai demam semua pakai kambuh magh 

semua kpala nyut semua ini bkn karena ngisi angket tdi atau 

karena ngu atau karena hm 

5 

1342 pratiwihenny12 Raih masa depan tanpa batas ~ raih masa depan tanpa batas 5 
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1343 pratiwihenny12 Lelah syudah hayati dengan semua kebimbangan ini ðŸ˜¥ðŸ˜© lelah syudah hayati dengan semua bimbang ini 5 

1344 pratiwihenny12 Gak tau harus senang atau sedih menyikapinya? tidak tahu harus senang atau sedih sikap 5 

1345 SuryaMelaniR 

Mending mikirin tugas gasih drpd mikirin cuya&amp;pane?Katanya 

teman, do'ain nya yg bagus "longlast langgeng mudah2an jodoh" 

gitu.Kalo emg teman 

mending mikirin tugas gasih drpd mikirin cuya ampun pane kata 

teman do ain nya yang bagus longlast langeng mudah jodoh gitu 

kalau emg teman 

5 

1346 SuryaMelaniR 

Aku selalu saja jatuh cinta setiap kali mendengar nama mu. Sebut saja 

namanya jantungku akan berdebar, ingatanku akan mengingat 

senyumnya :) 

aku selalu saja jatuh cinta tiap kali dengar nama kamu sebut saja 

nama jantung akan debar ingat akan ingat senyum 5 

1347 SuryaMelaniR Semakin larut semakin rindu... makin larut makin rindu 5 

1348 SuryaMelaniR Dia ganteng kata orang. Kata aku, aku rinduuuuuuuu dia ganteng kata orang kata aku aku rindu 5 

1349 SuryaMelaniR Bukannya cengeng, tapi namanya rindu ya kalo ngejajah ga nangung2 :') buka cengeng tapi nama rindu ya kalau ngejajah tidak nangung 5 

1350 SuryaMelaniR 
Selamat malam Bandung dan sekitarnya semoga mimpi indah :) 

https://t.co/hE0ofrNRkl 

selamat malam bandung dan kitar moga mimpi indah 
5 

1351 SuryaMelaniR 
@Azmitumeang Ya sama, apa2 sekarang mesti bayar mah toilet aja bayar 

ðŸ˜‘ 

sebut ya sama apa sekarang mesti bayar mah toilet saja bayar 
5 

1352 SuryaMelaniR 
Semoga cepat dapat hidayah, buat kita semua yang kalo apa2 ditutup 

make pakaian :) 

moga cepat dapat hidayah buat kita semua yang kalau apa tutup 

make pakai 
5 

1353 SuryaMelaniR 
Udah makin cemburu aja kalo ada teman yang ngeduluin ketemu sama 

Allah dibandingin nonton :') 

udah makin cemburu saja kalau ada teman yang ngeduluin 

ketemu sama alah dibandingin nonton 
5 

1354 pratiwihenny12 
Rindu sama momen ini boleh kali yaa? ðŸ˜‰ðŸ˜—ðŸ‘• @ Special 

Region ofâ€¦ https://t.co/7npKj9yGC7 

rindu sama momen ini boleh kali ya special region of 
5 

1355 pratiwihenny12 
Silahkan anda memilih pilihan anda, dan pastikan anda tidak menyesal 

dengan pilihan tersebut!!! 

silah anda pilih pilih anda dan pasti anda tidak sesal dengan pilih 

sebut 
5 

1356 robyparm Pas dah mepet gini baru dikerjain. -_- Kemarin kemana aja biiii -_- pas dah mepet begini baru dikerjain kemarin mana saja bi 5 

1357 robyparm 
Suka bingung sama generasi yang di bawah aku. -_- Lebih dominan 

nggak ada sopan santun, nggak ada partisipasinya. Lelah abang dek. -_- 

suka bingung sama generasi yang di bawah aku lebih dominan 

tidak ada sopan santun tidak ada partisipasi lelah abang dek 
5 

1358 robyparm Kalau disuruh pikih jalan2 sama kamera? Aku pilih kamera. -_- kalau suruh pikih jalan sama kamera aku pilih kamera 5 

1359 pratiwihenny12 
Kisah klasik bersama kalian semasa KKN dulu ðŸ˜‰ðŸ˜Š @ Air Molek 

Kab.â€¦ https://t.co/TD1SW6uq16 

kisah klasik sama kalian masa kn dulu air molek kab 
5 

1360 SuryaMelaniR Entah kenapa kekuatan nafsu ngemil ku bertambah akhir2 ini :') entah kenapa kuat nafsu ngemil aku tambah akhir ini 5 

1361 SuryaMelaniR Pengen jahat sekali2, tapi yagitu bisanya diam weh (:( ingin jahat kal tapi yagitu bisa diam weh 5 

1362 robyparm 
Nggak ada pikiran kemana-mana selain proposal, proposal, dan proposal. 

ðŸ˜ðŸ˜ 

tidak ada pikir mana mana selain proposal proposal dan proposal 
5 

1363 SuryaMelaniR 
Masih hari pertama kuliah tapi rasanya udah kayak minggu ke empat 

kuliah, beraaaatttt :((( 

masih hari pertama kuliah tapi rasa udah seperti mingu ke empat 

kuliah berat 
5 

1364 robyparm Setidaknya sudah ada pekerjaan sampingan. ðŸ˜‡ tidak sudah ada pekerjan samping 5 

1365 robyparm 
Udah jarang main Instagram. Bukan karena isinya sih. Karena udah 

nggak main lagi. ðŸ˜‚ 

udah jarang main instagram bukan karena isi sih karena udah 

tidak main lagi 
5 
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1366 robyparm Culik aku pergi main. Ke taman gitu. ðŸ˜¥ Ini tiap hari kampus terus. -_- culik aku pergi main ke taman gitu ini tiap hari kampus terus 5 

1367 robyparm 

Apaan aku baru tahu ini jumlah karakter Twitter sudah 280. Hahahaha. 

Ini aku bingung mau buat apa untuk ngetes jumlâ€¦ 

https://t.co/WqXK1Cw2B4 

apan aku baru tahu ini jumlah karakter twiter sudah hahahaha ini 

aku bingung mau buat apa untuk ngetes juml 5 

1368 robyparm 

@tribunpekanbaru Ndak caya ge wak dia kaget do. -_- Sering toilet spbu 

bayar ye kan. Terus ada pulak utk wudhu punâ€¦ 

https://t.co/laUgXYNGzx 

sebut ndak caya ge wak dia kaget do sering toilet spbu bayar ye 

kan terus ada pulak utk wudhu pun 5 

1369 SuryaMelaniR Ya Allaah mimpi apa motor mogok ditengah jalan :( ya alah mimpi apa motor mogok tengah jalan 5 

1370 pratiwihenny12 
Kemaren motor bocor, sekarang motor habis oli, jadinya tuu motor 

ngejym ðŸ˜¥ðŸ˜©ðŸ˜« Gini amat yaak? ðŸ˜±ðŸ˜–ðŸ˜– 

kemaren motor bocor sekarang motor habis oli jadi tu motor 

ngejym begini banget yak 
5 

1371 pratiwihenny12 
Kek mana lagi kan, habisnya sibuk sama skripsi terus, sampai-sampai 

motor tak terurus, 

seperti mana lagi kan habis sibuk sama skripsi terus sampai 

sampai motor tak urus 
5 

1372 pratiwihenny12 
Mulai besok motor udah kayak orang mau fogging ajaa asapnyaa,, 

maafkan akuu yaa ðŸ˜¥ðŸ˜ðŸ˜ 

mulai besok motor udah seperti orang mau foging saja asap 

mafkan aku ya 
5 

1373 robyparm 
Malam ini mencuci dan nyetrika baju karena sudah menumpuk. Kenapa 

nggak besok aja? Besok aku full activity. Ngebetein sih. 

malam ini cuci dan nyetrika baju karena sudah tumpuk kenapa 

tidak besok saja besok aku ful activity ngebetein sih 
5 

1374 robyparm 
Apa yang kamu dapatkan kalau cuma kuliah untuk akademik saja dan 

lulus cepat? ðŸ˜Š 

apa yang kamu dapat kalau cuma kuliah untuk akademik saja dan 

lulus cepat 
5 

1375 robyparm 
Aku lagi suka sama seseorang. Cluenya, adik bawah tingkat. Sekedar 

suka. Kalau jodoh, alhamdulillah. :) 

aku lagi suka sama seseorang cluenya adik bawah tingkat sekedar 

suka kalau jodoh alhamdulilah 
5 

1376 robyparm Hai Wenni. Semoga kamu lekas sembuh dari cobaan ini ya. :') hai weni moga kamu lekas sembuh dari coban ini ya 5 

1377 robyparm 

Saat teman/teman-teman mengajak berkumpul dan bermain, aku 

berusaha untuk berkumpul walaupun tugas dan pekerjaan akâ€¦ 

https://t.co/UeXGvcdN79 

sat teman teman teman ajak kumpul dan main aku usaha untuk 

kumpul walaupun tugas dan pekerjan ak 5 

1378 robyparm 

Apakah mereka yang bakalan jauh atau aku yang akan jauh. Semua 

ketetapan Allah. Aku sangat menghargai teman yang seâ€¦ 

https://t.co/Ncdjt3zcp9 

apakah mereka yang bakal jauh atau aku yang akan jauh semua 

tetap alah aku sangat harga teman yang se 5 

1379 pratiwihenny12 
Kalau kesel tinggal bilang dong k orangnya, jangan balas dengan buat 

orang tersebut kesel juga dengan sikap mu ituu!!! 

kalau kesal tingal bilang dong k orang jangan balas dengan buat 

orang sebut kesal juga dengan sikap kamu itu 
5 

1380 robyparm 
"Bang, jam 7 udah di kampus" | "iya ðŸ˜¥" Masih muka ngantuk ini. Pas 

dah mau pulang, motor yang kejepit. -_- 

bang jam udah di kampus iya masih muka ngantuk ini pas dah 

mau pulang motor yang jepit 
5 

1381 robyparm Enaknya kalau jadi tamu ni ya. Apalagi jurnalis. ðŸ˜• enak kalau jadi tamu ni ya apalagi jurnalis 5 

1382 robyparm 
Lucu aja kadang sama orang yang seangkatan terus ngejek temannya yg 

gabung organisasi dengan alasan bakalan lama tamat. -_- 

lucu saja kadang sama orang yang angkat terus ngejek tema yang 

gabung organisasi dengan alas bakal lama tamat 
5 

1383 robyparm 

Bagi aku organisasi yang aku ikuti sekarang hiburan aku. Untuk 

pembagian waktu, aku sendirilah ya mengatur untuk organisasi dan 

skripsi. 

bagi aku organisasi yang aku ikut sekarang hibur aku untuk bagi 

waktu aku sendiri ya atur untuk organisasi dan skripsi 5 

1384 robyparm 
Saat salah satu pimpinan kurang setuju dengan kepergian kami ke sana. -

_- Terus kalau tugas karyawan segala macam gimana ya? Aneh aja. -_- 

sat salah satu pimpin kurang tuju dengan pergi kami ke sana terus 

kalau tugas karyawan semua macam gimana ya aneh saja 
5 
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1385 SuryaMelaniR Mata makin hari makin tebal aja min nya :) mata makin hari makin tebal saja min nya 5 

1386 robyparm Pokoknya aku bangga kuliah di sini. https://t.co/JUlDh0D4Nd pokok aku bangga kuliah di sini 5 

1387 robyparm 
Dengan cara sederhana dan membuat orang lain senang dan nyaman 

merupakan suatu kebanggaan tersendiri. 

dengan cara sederhana dan buat orang lain senang dan nyaman 

rupa suatu bangan sendiri 
5 

1388 robyparm 
Kadang pengen marah, pengen nangis nengok anggota yang nggak 

mengerti. ðŸ˜” 

kadang ingin marah ingin nangis nengok angota yang tidak erti 
5 

1389 SuryaMelaniR 
Makin kesini makin biasa aja. Karna kebanyakan mikir tugas kaliya ? 

Ntah 

makin sini makin biasa saja karna banyak mikir tugas kaliya ntah 
5 

1390 SuryaMelaniR Takut buat ngadapin kenyatan besok, skip aja ya Allaah :( takut buat ngadapin kenyat besok skip saja ya alah 5 

1391 SuryaMelaniR Takut sejadi2nya, sampe tidur aja kebawa2 terus :( takut jadi sampai tidur saja bawa terus 5 

1392 pratiwihenny12 
regranned from @panjiramdana - â€œSahabat, tegur aku jika aku 

salah.â€¦ https://t.co/XgabFQtdHs 

regraned from sebut sahabat tegur aku jika aku salah 
5 

1393 pratiwihenny12 
Semangat nggarap skripsi, nggarap harus semangatâ€¦ 

https://t.co/WWXjzpyKW6 

semangat ngarap skripsi ngarap harus semangat 
5 

1394 robyparm Katanya mau pergi jam 6, ternyata jam segini masih ngorok. ðŸ˜¥ kata mau pergi jam nyata jam gin masih ngorok 5 

1395 SuryaMelaniR 
Kan emg bener feeling aku gasalah kalo inta hari ini di skip aja. Dah 

gatidur semalam dan paginya harus liat hm :( 

kan emg benar feling aku gasalah kalau inta hari ini di skip saja 

dah gatidur malam dan pagi harus lihat hm 
5 

1396 SuryaMelaniR 
@nadarizkiafifah aaaaaaaa jadi guru duluulaa baru bisa ongkosin bu 

dokteel ðŸ˜‚ 

sebut a jadi guru dulula baru bisa ongkosin bu doktel 
5 

1397 SuryaMelaniR 
@rahmiyulinarhsb hmmm, aku yang terlalu bodoh atau dia yang terlalu 

gatal mii ? Ntahlaa :') 

sebut hm aku yang lalu bodoh atau dia yang lalu gatal mi ntahla 
5 

1398 robyparm 
@POTRETNEWSriau Ntah apa2 aja dibuat lampu sorot. Apalagi tempat 

sepi. -_- 

sebut ntah apa saja buat lampu sorot apalagi tempat sepi 
5 

1399 robyparm 
Tadi urus paspor, nggak jadi. Karena KK lama nggak berlaku lagi. Kok 

pemprov, pemkab, kecamatan, kelurahan, nggak ada sosialisasi. ðŸ˜£ 

tadi urus paspor tidak jadi karena k lama tidak berlaku lagi kok 

pemprov pemkab camat lurah tidak ada sosialisasi 
5 

1400 robyparm 
Untuk calo nggak ada kenal lagi. -_- Karena udah genting begini niat 

pakai calo haa. 

untuk calo tidak ada kenal lagi karena udah genting begini niat 

pakai calo ha 
5 

1401 robyparm 
HAHAHAHA. Mungkin belum rejeki sih. ðŸ˜‚ Mana tau Allah 

nyuruhnya umroh langsung ya. AAMIIN. 

hahahaha mungkin belum rejeki sih mana tahu alah nyuruhnya 

umroh langsung ya amin 
5 

1402 robyparm Udah 2x batal pergi ke luar. ðŸ˜‚ Kok begini kali ya . ðŸ˜‚ udah x batal pergi ke luar kok begini kali ya 5 

1403 robyparm 
Berkat Twitter apa yang mau aku revisi nemu di link berita gitu. 

ðŸ’‹ðŸ˜‚ https://t.co/hsHA2Vjsf8 

berkat twiter apa yang mau aku revisi nemu di link berita gitu 
5 

1404 robyparm 
Semester ini no liburan. Every day di kampus. -_- Nikmati menjelang 

tamat ya ðŸ˜¨ 

semester ini no libur every day di kampus nikmat jelang tamat ya 
5 

1405 pratiwihenny12 
Faktanya lari dari masalah tidak akan memberikan penyelesaian, tetapi 

membuat masalah semakin mencekam~ 

fakta lari dari masalah tidak akan berik selesai tetapi buat 

masalah makin cekam 
5 

1406 pratiwihenny12 
Jika di usia sebelumnya "i am nothing", maka di usia yang baru iniâ€¦ 

https://t.co/ZXBA27Dfa5 

jika di usia belum i am nothing maka di usia yang baru ini 
5 
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1407 pratiwihenny12 
@azizahzen Maaf kak, jarak bukak twitter akhir-akhir ini, gak galau 

henny kok kak, cuma mulai belajar ikhlas aja kak ðŸ˜€ðŸ˜€ 

sebut maf kak jarak bukak twiter akhir akhir ini tidak galau heny 

kok kak cuma mulai ajar ikhlas saja kak 
5 

1408 SuryaMelaniR 
Setiap kali ngeliat gambar makan sekarang lapar. Whats wrong with me ? 

Haum -_- 

tiap kali lihat gambar makan sekarang lapar whats wrong with 

me haum 
5 

1409 SuryaMelaniR 

Makin semester 5 makin enak aja ngopas tugas orang, habis itu kerepotan 

sendiri karna nggak ngerti teorinya diambil dari mana.Good job cuya! 

makin semester makin enak saja ngopas tugas orang habis itu 

repot sendiri karna tidak ngerti teori ambil dari mana bagus job 

cuya 

5 

1410 SuryaMelaniR 
Duduk 4 sks dan gatau yang didepan lagi bahas apaan. Pikiran entah 

kemana aja, yayaya hm :( 

duduk sks dan gatau yang depan lagi bahas apan pikir entah mana 

saja yayaya hm 
5 

1411 robyparm Menolong orang nggak boleh meminta imbalan. tolong orang tidak boleh minta imbal 5 

1412 robyparm Nggak semuanya harus dibayar dengan uang. tidak mua harus bayar dengan uang 5 

1413 robyparm 
Kalau ikhlas dan itu yg membuat alasan masuk surga nanti kenapa tidak? kalau ikhlas dan itu yang buat alas masuk surga nanti kenapa 

tidak 
5 

1414 robyparm Mau ke luar negeri, mau ke luar kota, bodo. Nggak peduli. ðŸ˜Š mau ke luar neger mau ke luar kota bodo tidak peduli 5 

1415 SuryaMelaniR 
Ya allaah absen matkul spi bisa aja kececer sama aku. Besok langsung 

dipecat ini agaknya :'( 

ya alah absen matkul spi bisa saja cecer sama aku besok langsung 

pecat ini agak 
5 

1416 robyparm 
Baru tau kalau di Dumai boleh KK tanda tangan camat. Kalau disuruh 

ngurus paspor pun sekarang udah malas bingit. Udah terdesak ya ðŸ˜Œ 

baru tahu kalau di dumai boleh k tanda tang camat kalau suruh 

ngurus paspor pun sekarang udah malas bingit udah desak ya 
5 

1417 robyparm Buka proposal, lihat catatan revisi, tutup proposal. Happy birthday. buka proposal lihat catat revisi tutup proposal hapy birthday 5 

1418 pratiwihenny12 Lelah menanti yg tak kunjung datang ðŸ˜ªðŸ˜¢ðŸ˜¥ lelah nanti yang tak kunjung datang 5 

1419 SuryaMelaniR 
Mudah2an besok ga ada yang buat kamu kecewa, dan semoga itu juga 

berlaku utk ku... 

mudah besok tidak ada yang buat kamu kecewa dan moga itu 

juga berlaku utk aku 
5 

1420 robyparm 
Demi apa pengen nangis. Cowok kok lemah bi. Duh, ini pikiran sedang 

berat banget. ðŸ˜‘ 

demi apa ingin nangis cowok kok lemah bi duh ini pikir sedang 

berat banget 
5 

1421 robyparm 
@_KhAsmaH Makasih ren. Bukan ren. Teman abg ttg psikologi 

pengguna twitter. Haha. Kalau abg berita ren. 

sebut makasih ren bukan ren teman abg tg psikologi penguna 

twiter haha kalau abg berita ren 
5 

1422 robyparm 
Siapa yg nggak kesal coba ya, nggak tau ni si kawan sidangnya kapan, 

pas ketemu udah jilid keras aja. Nyesek banget lho. 

siapa yang tidak kesal coba ya tidak tahu ni si kawan sidang 

kapan pas ketemu udah jilid keras saja nyesek banget lho 
5 

1423 robyparm @tyas_3695 Songong banget mentang dah alumni sebut songong banget mentang dah alumni 5 

1424 robyparm 
Aku setuju aja ada aksi pada mahasiswa. Tapi, ada aturannya juga. 

Enggak ngerti sama mahasiswa yang kontra sama aksi. ðŸ˜… 

aku tuju saja ada aksi pada mahasiswa tapi ada aturanya juga 

engak ngerti sama mahasiswa yang kontra sama aksi 
5 

1425 robyparm 

Contohkan aja misalnya dana yang seharusnya untuk kegiatan 

mahasiswa, tapi dipakai untuk kegiatan pegawai, dosen, dâ€¦ 

https://t.co/HD1tzK3en4 

contoh saja misal dana yang harus untuk giat mahasiswa tapi 

pakai untuk giat gawai dosen di 5 

1426 robyparm Boleh menuntut tapi ditunjukkan dengan fakta yang benar. Sekian. boleh tuntut tapi tunjuk dengan fakta yang benar kian 5 

1427 robyparm 
Baru beli paket kembali setelah 10 minggu yang lalu. Hemat banget beb. baru beli paket kembali setelah mingu yang lalu hemat banget 

beb 
5 

1428 robyparm Salah satu bahan filter rokok, darah babi. Nggak peduli. ðŸ˜‚ Nggak salah satu bahan filter rokok darah babi tidak peduli tidak pernah 5 
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pernah merokok dan tak ingin merokok juga. ðŸ˜‚ rokok dan tak ingin rokok juga 

1429 robyparm 
@kurokoiki Iya juga sih ya rip. ðŸ˜‚ Yg penting selagi bisa menghindar, 

menghindar aja rip. Untung di fakultas kawasan bebas rokok. ðŸ˜‚ 

sebut iya juga sih ya rip yang penting lagi bisa hindar hindar saja 

rip untung di fakultas kawasan bebas rokok 
5 

1430 robyparm 
Nggak ada ribut, nggak asik pulak ceritanya nanti. Aku sayang kalian 

kok. Bukannya benci. :') 

tidak ada ribut tidak asik pulak cerita nanti aku sayang kalian kok 

buka benci 
5 

1431 SuryaMelaniR Baru ngerasain enaknya tidur, asli :') baru ngerasain enak tidur asli 5 

1432 robyparm 
Selama jadi ketua dan acara belum selesai pada waktunya, hidup nggak 

bakalan tenang. 

lama jadi ketua dan acara belum selesai pada waktu hidup tidak 

bakal tenang 
5 

1433 robyparm 
Selama TA belum kelar dan aku menikmati yang aku kerjain, hidup juga 

gak bakalan tenang. 

lama ta belum kelar dan aku nikmat yang aku kerjain hidup juga 

tidak bakal tenang 
5 

1434 pratiwihenny12 
Sedih itu ketika melihat orang yang dulu peduli banget sama kita dan 

sekarang gak pernah terlihat lagi kepedulian itu ðŸ˜ðŸ˜ 

sedih itu ketika lihat orang yang dulu peduli banget sama kita dan 

sekarang tidak pernah lihat lagi peduli itu 
5 

1435 pratiwihenny12 
Aku bisa apa kalau dulu dan sekarang untuk saat ini sudah jauh berbeda? aku bisa apa kalau dulu dan sekarang untuk sat ini sudah jauh 

beda 
5 

1436 pratiwihenny12 
Semoga aja pilihan yang dia ambil itu adalah pilihan yang paling tepat 

dan memang niat dari hatinya 

moga saja pilih yang dia ambil itu adalah pilih yang paling tepat 

dan memang niat dari hati 
5 

1437 pratiwihenny12 Kesal itu pasti ada, tapi masih mau kesal terus tanpa ada perubahan?? kesal itu pasti ada tapi masih mau kesal terus tanpa ada ubah 5 

1438 robyparm 

Risiko jadi ketua organisasi, pj divisi, ketua acara. Harus pandai bagi 

waktu. Kadang kalau udah jenuh langsung ngaâ€¦ 

https://t.co/DBlT8uK93Z 

risiko jadi ketua organisasi pj divisi ketua acara harus pandai bagi 

waktu kadang kalau udah jenuh langsung nga 5 

1439 robyparm 
@uldharma Bukannya manja, lebay, atau apa ya. Memang takdir lelaki 

seperti itu kalau udah rindu. ðŸ˜‚ Apa kabar lul? 

sebut buka manja lebih atau apa ya memang takdir lelaki seperti 

itu kalau udah rindu apa kabar lul 
5 

1440 robyparm 

Saat nostalgia sama teman2 kampus mengingat cerita di awal2 waktu 

baru kuliah. Aku udah banyak lupanya cerita awalâ€¦ 

https://t.co/9KWaho9fAI 

sat nostalgia sama teman kampus ingat cerita di awal waktu baru 

kuliah aku udah banyak lupa cerita awal 5 

1441 robyparm 

@uldharma Oke lul, aku bakalan hepi terus depan orang, walaupun 

dalamnya menangis ðŸ˜ Banyak kali rasanya sia2 yangâ€¦ 

https://t.co/KxiWk1psas 

sebut oke lul aku bakal hepi terus depan orang walaupun dalam 

tangis banyak kali rasa sia yang 5 

1442 robyparm 

Hai Clara. Terima kasih pengertiannya. Sudah mendengarkan ceritaku 

sampai engkau menangis. :') Karena aku hanya bisâ€¦ 

https://t.co/Z4V564cIhg 

hai clara terima kasih pengertianya sudah dengar cerita sampai 

engkau tangis karena aku hanya bis 5 

1443 robyparm 
Saat orang-orang sekitar tertawa, Roby kok diam aja? Karena badan aku 

aja yang ada di sana, tetapi pikiranku melayang-layang. 

sat orang orang kitar tawa roby kok diam saja karena badan aku 

saja yang ada di sana tetapi pikir layang layang 
5 

1444 robyparm 
Mau nggak mau, besok harus CFD an. Sendiri atau sama kawan, 

pokoknya besok harus CFD an. 

mau tidak mau besok harus cfd an sendiri atau sama kawan 

pokok besok harus cfd an 
5 

1445 robyparm Gagal atau berhasil besok, setidaknya usaha. Nggak ada yang sia-sia! gagal atau hasil besok tidak usaha tidak ada yang sia sia 5 

1446 robyparm 

Kalau ayah aku yg nelpon "apa kegiatan sekarang?" "Ikut kegiatan2 aja 

yah" "apa tu?" "Banyak ni yah di kampus." "Gâ€¦ 

https://t.co/YIdzqH8UdW 

kalau ayah aku yang nelpon apa giat sekarang ikut giat saja yah 

apa tu banyak ni yah di kampus g 5 
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1447 robyparm 

Kalau mamak aku yg telpon. "Apa kegiatan sekarang?" "Ini ikut acara di 

kampus" "Udah selesai urusan kuliah?" "Hd748â€¦ 

https://t.co/4gNke8zooj 

kalau mamak aku yang telpon apa giat sekarang ini ikut acara di 

kampus udah selesai urus kuliah hd 5 

1448 robyparm 

Beda gender, beda pembahasan di telpon ya. ðŸ˜² Kalau dibilang mah 

pengen aja rasanya tamat. Tapi gimana lagi? ðŸ˜ðŸ˜ Yangâ€¦ 

https://t.co/GqvVHpYeaE 

beda gender beda bahas di telpon ya kalau bilang mah ingin saja 

rasa tamat tapi gimana lagi yang 5 

1449 robyparm 

Aku lupa bersalaman tadi sama orang yang baru kenal dan kita yg butuh. 

-_- Seharusnya awal jumpa langsung salam ya.â€¦ 

https://t.co/NptXY0QljR 

aku lupa salam tadi sama orang yang baru kenal dan kita yang 

butuh harus awal jumpa langsung salam ya 5 

1450 robyparm Tiap hari hanya untuk menyapu rambut yang rontok. -_- tiap hari hanya untuk sapu rambut yang rontok 5 

1451 pratiwihenny12 
Iyaa yaa kan kak, lagi sibuk banget ni kak, lagi kejar target kak hahahaa iya ya kan kak lagi sibuk banget ni kak lagi kejar target kak 

hahaha 
5 

1452 robyparm 
Seharian bergelut depan Microsoft Word. I love you. Tengkiu banget 

udah nemanin seharian penuh. 

hari gelut depan microsoft word i love you tengkiu banget udah 

nemanin hari penuh 
5 

1453 robyparm 
@manumaulana Itu bang band yang dulu sempat populer tapi sekarang 

udah redup 

sebut itu bang band yang dulu sempat populer tapi sekarang udah 

redup 
5 

1454 robyparm 
Cara memaafkan orang lagi dengan mengambil kelebihan orang lain, 

bukan kesalahannya. Sip. Dibawa asik aja. 

cara memafkan orang lagi dengan ambil lebih orang lain bukan 

kesalahanya sip bawa asik saja 
5 

1455 robyparm 
@_KhAsmaH Abang udah registrasi dah ndi. ðŸ˜‚ Dukung kerja 

pemerintah aja deh. Selagi baik, ya gak masalah. 

sebut abang udah registrasi dah ndi dukung kerja perintah saja 

deh lagi baik ya tidak masalah 
5 

1456 robyparm 
Sip. Dari 2 lembaga jadi ketua, pengurus yang tidak aktif memang wajar 

untuk dikeluarkan. Why? Karena tidak aktif.â€¦ https://t.co/0fIfPurGZ4 

sip dari lembaga jadi ketua urus yang tidak aktif memang wajar 

untuk keluar why karena tidak aktif 
5 

1457 robyparm 
Beda orang beda kepemimpinan. Tiap orang ada zamannya. Tiap zaman 

ada orangnya. 

beda orang beda kepemimpinan tiap orang ada zamanya tiap 

zaman ada orang 
5 

1458 robyparm Ada aja tiap hari yang dikerjain. Gak masalah sih, selagi positif. ðŸ˜Š ada saja tiap hari yang dikerjain tidak masalah sih lagi positif 5 

1459 SuryaMelaniR 
Aku saja yang terlalu lemah dalam memahami. Jangan khawatir, semua 

sudah ku lalui bahkan menelan tangisku sendiri :') 

aku saja yang lalu lemah dalam paham jangan khawatir semua 

sudah aku lalu bahkan telan tangis sendiri 
5 

1460 robyparm 
Lebih kurah fotocopy, print, jilid, dan sebagainya di sekitaran UR 

dibanding UIN. Banyak kali untung orang ni. -_- 

lebih kurah fotocopy print jilid dan bagai di kitar ur banding uin 

banyak kali untung orang ni 
5 

1461 robyparm 

Seandainya kamu menjadi ketua, terus di grup organisasi/kepanitiaan, 

kamu aktif banget gerak dan meramaikan grup suâ€¦ 

https://t.co/Ma23GMMPW3 

andai kamu jadi ketua terus di grup organisasi kepanitian kamu 

aktif banget gerak dan ramai grup su 5 

1462 robyparm 

Tumben2nya Galang nelpon aku dengan bahagianya. ðŸ˜‚ Tapi pas aku 

angkat, suasana langsung krik. ";$+$(#+36âœ“Â¢^Â£Â¥}Â©...â€¦ 

https://t.co/eVE1vuY7hU 

tumbenya galang nelpon aku dengan bahagia tapi pas aku angkat 

suasana langsung krik 5 

1463 robyparm 
@rivalzaza Alhamdulillah. Terima kasih telah memberi kabar kepadaku, 

temanku. 

sebut alhamdulilah terima kasih telah beri kabar pada tem 
5 

1464 SuryaMelaniR 
Ku tak akan mundur, ku tak akan goyah.. meyakinkan kamu 

mencintaikuðŸŽ¶ 

aku tak akan mundur aku tak akan goyah yakin kamu cinta 
5 
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1465 SuryaMelaniR 
"Aku sengajain bodod biar kamu bangga". Harus bgt denger kata2 itu 

dari org lain ? Harusnya denger dari kamu :') 

aku sengajain bodod biar kamu bangga harus banget denger kata 

itu dari orang lain harus denger dari kamu 
5 

1466 robyparm 

Pantaskah memberikan reward kepada mereka yang tidak pantas? 

Mereka merasa kerjanya sudah maksimal, padahal bagikuâ€¦ 

https://t.co/P75JxDBdYE 

pantas berik reward kepada mereka yang tidak pantas mereka 

rasa kerja sudah maksimal padahal bagi 5 

1467 robyparm 
Ingin tertawa keras rasanya membaca chatnya "kok aku tidak ada 

mendapat reward?" 

ingin tawa keras rasa baca chatnya kok aku tidak ada dapat 

reward 
5 

1468 robyparm Ah, sudahlah. Aku tidak mengambil pusing urusan itu. ah sudah aku tidak ambil pusing urus itu 5 

1469 robyparm 

Lihat statistik di Twitter, ada lebih dari 1000 orang stalking akun 

@robyparm sejak Januari 2017. ðŸ˜� Lihat statistiâ€¦ 

https://t.co/hEHeXcIUdC 

lihat statistik di twiter ada lebih dari orang stalking akun sebut 

sejak januari lihat statisti 5 

1470 robyparm 
@POTRETNEWSriau Sosok AHY yang aku suka. Berjiwa muda dan 

selalu berkontribusi untuk negeri. ðŸ˜… 

sebut sosok ahy yang aku suka jiwa muda dan selalu kontribusi 

untuk neger 
5 

1471 pratiwihenny12 
Setidaknya aku pernah berjuang hingga titik terakhir, walaupun pada 

akhirnya semua tidak seperti yg diharapkan ðŸ˜©ðŸ˜¥ 

tidak aku pernah juang hingga titik akhir walaupun pada akhir 

semua tidak seperti yang harap 
5 

1472 robyparm Teman2 dekat rumah udah pada tamat ya. :') Tinggal aku sendiri. :') teman dekat rumah udah pada tamat ya tingal aku sendiri 5 

1473 robyparm 
Kalau ada yg nanya kenapa banyak foto Instagram yang aku hapus, 

jawabannya karena ada aurat yang terbuka. 

kalau ada yang na kenapa banyak foto instagram yang aku hapus 

jawabanya karena ada aurat yang buka 
5 

1474 robyparm 

Galang said jalan yang kita jalani udah jauh. Tinggal jurang untuk 

melompat. Kau hanya menyerah begitu saja? Kita aâ€¦ 

https://t.co/iC7TFlUleI 

galang said jalan yang kita jalan udah jauh tingal jurang untuk 

lompat kau hanya serah begitu saja kita a 5 

1475 robyparm 
Wais said karya kau selama ini hanya membuat kau merasa rugi? Rambut 

kita boleh sama dan pemikiran kita beda. Thanks Wais. 

wais said karya kau lama ini hanya buat kau rasa rugi rambut kita 

boleh sama dan pikir kita beda thanks wais 
5 

1476 robyparm Media sosial mana pun penuh dengan ujaran kebencian. media sosial mana pun penuh dengan ujar benci 5 

1477 robyparm 
Anak presiden yang menikah, yang lain rempong. Pejabat yang lain 

rempong. Tiba bertemu, sok manis. :) 

anak presiden yang meni yang lain rempong jabat yang lain 

rempong tiba bertemu sok manis 
5 

1478 robyparm 

Gak cuma pejabat, media pun juga begitu. Selalu beri ujaran kebencian. 

Selalu mendukung program kerja aja ribet banâ€¦ 

https://t.co/Rpe1K1cM8r 

tidak cuma jabat media pun juga begitu selalu beri ujar benci 

selalu dukung program kerja saja susah ban 5 

1479 robyparm 
Media yang berikan postingan gak berbobot memang gak pantas untuk 

diikuti. Tapi pasti aja ada nongol. -_- 

media yang berik postingan tidak bobot memang tidak pantas 

untuk kuti tapi pasti saja ada nongol 
5 

1480 robyparm 
Gak media aja. Dalam kampus juga pada kasih ujaran kebencian. Tiba 

diajak diskusi, krik. Example, kegiatan eks di kampus. 

tidak media saja dalam kampus juga pada kasih ujar benci tiba 

ajak diskusi krik example giat eks di kampus 
5 

1481 robyparm 
Gimana nggak bahagia ada teman yang perhatian dari jauh walaupun 

perhatiannya nggak depan kita langsung. ðŸ˜‚ 

gimana tidak bahagia ada teman yang hati dari jauh walaupun 

perhatianya tidak depan kita langsung 
5 

1482 SuryaMelaniR 
Salah banget kalo kangen ? Iya. Haha pantesan aja aku betah pool-an 

lebih dapat feel nya ðŸ˜‚ 

salah banget kalau kangen iya haha pantesan saja aku betah pol 

an lebih dapat fel nya 
5 

1483 SuryaMelaniR Lama2 muak sendiri sama diri ini :') lama muak sendiri sama diri ini 5 

1484 pratiwihenny12 Kenali terlebih dahulu baru anda bisa menilai siapa dia ðŸ˜™ðŸ˜Š @ nal lebih dahulu baru anda bisa nilai siapa dia pekanbaru 5 
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Pekanbaru https://t.co/UHHfoSajhy 

1485 SuryaMelaniR 

Akhir2 ini lebih banyak mikir mati daripada nikah bukan karna hal2 yang 

laen tapi karna gasanggup aja denger dosen nekan2 simulasi mulu :') 

akhir ini lebih banyak mikir mati daripada nikah bukan karna hal 

yang laen tapi karna gasangup saja denger dosen nek simulasi 

mulu 

5 

1486 SuryaMelaniR 
Setres bgt ga sih tbtb hari sabtu masuk 6 sks ? Ga ada weekend lagi ya 

tersisa buat kami ? :( 

tres banget tidak sih tbtb hari sabtu masuk sks tidak ada wekend 

lagi ya sisa buat kami 
5 

1487 robyparm Rasanya, mahasiswa sekarang banyak yang mati sebagai mahasiswa. rasa mahasiswa sekarang banyak yang mati bagai mahasiswa 5 

1488 robyparm 
Lembaga? Apa yang teringang di benakmu? Tempat untuk mengisi 

waktu kosong? Diskusi? Ilmu? Ya. 

lembaga apa yang teringang di benak tempat untuk isi waktu 

kosong diskusi ilmu ya 
5 

1489 robyparm 

Kalau ada teman kamu yang memang sadar dengan tanggung jawabnya, 

pasti akan berkesan ketika mengikuti semua kegiatan di lembaga 

tersebut. 

kalau ada teman kamu yang memang sadar dengan tangung 

jawab pasti akan kesan ketika ikut semua giat di lembaga sebut 5 

1490 robyparm 
Apalagi periode tersebut hanya sebulan lagi. Kecewa? Jelas. Sedih? Pasti. 

Lebih besar kecewa dibandingkan sedih. Terlalu bodoh. Haah. 

apalagi periode sebut hanya bulan lagi kecewa jelas sedih pasti 

lebih besar kecewa banding sedih lalu bodoh hah 
5 

1491 robyparm 

Gak semuanya kisah sedih senang pribadi harus disimpan sendiri. Salah 

satunya harus ada untuk dibagikan. Mungkin akâ€¦ 

https://t.co/k8AFyFeknj 

tidak mua kisah sedih senang pribadi harus simpan sendiri salah 

satu harus ada untuk bagi mungkin ak 5 

1492 robyparm 

Kamu lelah, capek, jenuh? Kau sudah berusaha apa yang kau jalani? 

Setiap orang merasakan. Tapi, kau hanya mengeluhâ€¦ 

https://t.co/BBqwcSR3uK 

kamu lelah capek jenuh kau sudah usaha apa yang kau jalan tiap 

orang rasa tapi kau hanya keluh 5 

1493 robyparm 

Aku belum bisa move on dari kebersamaan kami berempat. Terasa sekali 

yang biasanya berempat di lokasi yang sama hanâ€¦ 

https://t.co/scKbwa5RDd 

aku belum bisa move on dari saman kami empat asa kal yang 

biasa empat di lokasi yang sama h 5 

1494 robyparm 
Pas kita mau sempro dibilang sombong kalau kita ga undang/kabar. 

Terus si kawan apa kabar? Udah sempro aja. Undangannya?? 

pas kita mau sempro bilang sombong kalau kita tidak undang 

kabar terus si kawan apa kabar udah sempro saja undanganya 
5 

1495 SuryaMelaniR Ku pastikan saat ini aku merindukanmu, sangat dan benar-benar berat :) aku pasti sat ini aku rindu sangat dan benar benar berat 5 

1496 SuryaMelaniR 
Tapsel jangan cemas, pesona kahiyang masih kalah sama boru Ritonga 

ðŸ˜‚ https://t.co/kTL3ckvgfS 

tapsel jangan cemas pesona kahiyang masih kalah sama boru 

ritonga 
5 

1497 robyparm 
Yaa, orang taunya cuma luar, dalamnya kagak tau. Menjelek-jelekin lagi. 

Terus dia pengen keren nih kegiatan, tapi kâ€¦ https://t.co/W7gxfPiTMb 

ya orang tau cuma luar dalam kagak tahu jelek jelekin lagi terus 

dia ingin keren nih giat tapi k 
5 

1498 robyparm 
Kamu seperti saudara perempuanku dan kamu seperti saudara laki-

lakiku. Thanks, kita masih bersama. â•¤ 

kamu seperti saudara empuan dan kamu seperti saudara laki lak 

thanks kita masih sama 
5 

1499 robyparm 
Selamat malam kamu yang hanya balas "oke" untuk mengakhiri obrolan. 

https://t.co/C4bilvbVrr 

selamat malam kamu yang hanya balas oke untuk akhir obrol 
5 

1500 SuryaMelaniR Perkara rindu, ku sembunyikan saja :) perkara rindu aku sembunyi saja 5 
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