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ABSTRAK 
 

Jejaring sosial dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk mengetahui 

kepribadian seseorang. kepribadian Big Five Personality digolongkan menjadi lima 

kepribadian, yaitu Openness (O), Conscientiousness (C), Extroversion (E), Agreeableness 

(A), Neuroticism (N). Menilai kepribadian bisa dilakukan dengan melibatkan orang lain 

atau diri sendiri. Cara tersebut tidak praktis dilakukan ketika menganalisis kepribadian di 

jejaring sosial. Menilai kepribadian di media sosial maka akan dilihat dari apa yang tertulis 

atau yang diposting di media sosialnya seperti Twitter. Oleh karena itu, analisis kepribadian 

perlu dilakukan secara otomatis dengan menggunakan pembelajaran mesin. Klasifikasi 

dilakukan dengan metode Support Vector Machine (SVM). Mengetahui tipe kepribadian 

seseorang, hal ini akan membantu dalam menerima dirinya sendiri (self-acceptance) dan 

dapat memahami orang lain yang memiliki tipe kepribadian berbeda. Penelitian ini 

menggunakan 1500 tweet sebagai dataset. Untuk mengetahui akurasi yang dihasilkan SVM 

dalam mengklasifikasikan jenis kepribadian, ada beberapa tahapan yang harus dilewati 

yaitu pelabelan manual, preprocessing, Seleksi fitur dan proses pembelajaran SVM. 

Penelitian ini menggunakan pembagian data 90% sebagai data latih dan 10% sebagai data 

uji. Model pembelajaran yang dihasilkan oleh SVM, didapat akurasi sebesar 92,667% 

dengan treshold 8 dan menggunakan C=1.1 dan Gamma=1 

 

Kata Kunci: Kepribadian, Klasifikasi Preprocessing, Support Vector Machine, Tweet. 
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ABSTRACT 
Social networks can be used as a source of information to find out someone's personality. 

Personality Big Five Personality is classified into five personalities, namely Openness (O), 

Conscientiousness (C), Extroversion (E), Agreeableness (A), Neuroticism (N). Assessing 

personality can be done by involving others or yourself. This method is not practical when 

analyzing personalities on social networks. Judging personality on social media will be 

seen from what is written or posted on social media such as Twitter. Therefore, personality 

analysis needs to be done automatically using machine learning. Classification is done by 

the Support Vector Machine (SVM) method. Knowing one's personality type, this will help 

in accepting himself (self-acceptance) and can understand other people who have different 

personality types. This study uses 1500 tweets as a dataset. To find out the accuracy 

generated by SVM in classifying personality types, there are several steps that must be 

passed, namely manual labeling, preprocessing, feature selection and SVM learning 

process. This study uses 90% data sharing as training data and 10% as test data. The 

learning model produced by SVM, obtained an accuracy of 92.667% with Treshold 8 and 

using C = 1.1 and Gamma = 1 

 
Keywords: Classification, Personality, Preprocessing, Support Vector Machine, Tweet. 
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DAFTAR SIMBOL 

Tabel Notasi Flow Chart 

Simbol Nama Keterangan 

 Terminator Menyatakan awal atau 

akhir dari suatu program 

 process Menyatakan suatu 

tindakan (process) yang 

dilakukan oleh 

komputer.  

 

 

Flow Line Menunjukkan arus/aliran 

dari proses. 

 Data Menyatakan proses 

input-output tanpa 

tergantung 

perlengkapannya 

 



 

 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 
Jejaring sosial merupakan layanan berbasis internet memungkinkan 

pengguna mengembangkan profil pribadi, mengidentifikasi pengguna lain (teman), 

membaca dan bereaksi terhadap posting yang dibuat oleh pengguna lain, serta 

mengirim dan menerima pesan secara pribadi atau publik (Stein, Ellison, & 

Lampe,2008). Setiap orang yang mempunyai akun media sosial, seperti Twitter, 

facebook dan Instagram pasti memiliki telepon pintar. Terkait dengan tipe 

kepribadian, model kepribadian Big Five Personality. Costa, dkk(1992) 

menggolongkan kepribadian menjadi lima, yaitu Openness (O), Conscientiousness 

(C), Extroversion (E), Agreeableness (A), Neuroticism (N). 

Tipe kepribadian Openness (O) adalah individu yang imajinasi aktif, peka 

terhadap perbedaan, keingintahuan intelektual, dan memiliki kebebasan 

berpendapat. Kepribadian Conscientiousness (C) adalah individu yang memiliki 

perencanaan yang matang sehingga berhubungan erat dengan pengendalian diri, 

pengaturan, dan pengerjaan tugas-tugas biasanya berhubungan erat dengan prestasi 

dalam bidang karier dan akademik. Kepribadian Extroversion (E) adalah individu 

yang suka sosialis atau menyukai perkumpulan (berkumpul dengan orang lain), 

biasanya orang yang berkepribadian extroversion individu yang cerewet, percaya 

diri, aktif, dan optimis. Kepribadian Agreeableness (A) adalah individu yang 

cenderung untuk berinteraksi, kepribadian Agreeableness mengutamakan orang 

lain dibanding dengan dirinya sendiri. Kepribadian Neuroticism (N) adalah individu 

yang cenderung mengalami perasaan-perasaan negative seperti ketakutan, 

kekhawatiran, kesedihan, rasa canggung, kemarahan, rasa bersalah, dan rasa benci 

atau jijik. (Costa, dkk 1992) 

Alat ukur kepribadian Big Five Personality Trait untuk seluruh dimensi 

dapat ditemukan di http://www.personal.psu.edu/~j5j/IPIP/. Versi pendeknya 

berisikan sebanyak 120 pertanyaan (Jhonson, 2014). Kebanyakan orang 

menjawabnya dalam waktu 10 sampai 40 menit. Dengan mengetahui tipe 

http://www.personal.psu.edu/~j5j/IPIP/
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kepribadian seseorang, hal ini akan membantu dalam menerima dirinya (self-

acceptance) dan memahami orang lain yang memiliki tipe kepribadian yang 

berbeda. 

Media sosial dapat digunakan sebagai informasi untuk memahami 

kepribadian seseorang. Pengukuran self-report tidak praktis digunakan untuk 

menganalisis kepribadian di media sosial (Golbeck, Robles, & Turner, 2011). 

Penilaian untuk kepribadian bisa dilakukan dengan melibatkan orang lain atau diri 

sendiri. Melibatkan orang lain untuk menilai diri sendiri maka memerlukan waktu 

dan orang lain untuk menilai kepribadian, dan untuk menilai diri sendiri tanpa 

melibatkan orang lain membutuhkan pengisian formulir atau kuesioner. 

Menilai kepribadian di media sosial maka akan dilihat dari apa yang tertulis 

atau yang di posting di media sosialnya seperti Twitter. Oleh karena itu, analisis 

kepribadian perlu dilakukan secara otomatis dengan menggunakan pembelajaran 

mesin sebagaimana yang telah dilakukan oleh Golbeck, Robles, Edmondson, and 

Turner (2011), Nguyen, Phung, Adams, and Venkatesh (2011), Qiu,Han, Ramsay, 

and Yang (2012), Sarweni and Mahmudy (2015), serta Ahmad and Siddique 

(2017). Data yang didapat di media sosial umumnya berbentuk teks, dimana fitur 

(ciri) yang paling sering digunakan adalah kata dengan bobot tertentu, biasanya 

frekuensi. 

Untuk informasi yang berasal dari Twitter, fitur yang digunakan diperoleh 

dari profil akun tweet-nya. Pal, A., and Count (2011) menggunakan 17 fitur dalam 

5 kumpulan, yaitu tweet asli pemilik akun, conversational tweet, retweet, mention, 

and graph characteristic. Sementara itu, Riquelme and Gonzalez-Cantergiani 

(2016) menggunakan 22 fitur dalam 6 kumpulan terkait tweet asli dari pemilik akun, 

reply, retweet, favorite, mention dan follower. Banyaknya informasi yang dapat 

diambil dari media sosial, perlu ditemukan fitur yang relevan dengan persoalan 

klasifikasi tipe kepribadian. Pada kasus klasifikasi, diprediksi label kelas diskrit, 

kemudian dievaluasi menggunakan akurasi. (Nguyen, Phung, Adams, and 

Venkatesh, 2011). 

Berdasarkan yang telah diuraikan, kepribadian perlu diklasifikasi dengan 

menggunakan machine learning karena dalam satu waktu saja akan terdapat jutaan 
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tweet pada media sosial Twitter  sehingga butuh waktu yang sangat lama bahkan 

sulit diklasifikasi secara manual oleh manusia, maka dibutuhkan machine learning 

sebagai alat bantu untuk membantu dan mempermudah manusia dalam 

mengklasifikasi sifat kepribadian. Dalam penelitian ini untuk mengklasifikasi 

kepribadian, peneliti menggunakan machine learning dengan menerapkan metode 

SVM. Klasifikasi kepribadian Big Five Personality berdasarkan Tweet 

menggunakan Metode Support Vector Machine (SVM). Metode SVM pernah 

digunakan oleh peneliti-peneliti sebelumnya yaitu pertama, 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 k-NN sebesar 67,33% dan 56,83% (Joang Ipmawati, 2017), 

kedua penelitian tentang Analisis sentiment Twitter untuk teks Berbahasa Indonesia 

dengan Maximum Entropy (ME) dan Support Vector Machinei (SVM)  hasil akurasi dari 

penelitian tersebut Maximum Entropy (ME) 81,67%  dan Support Vector Machinei (SVM)  

86,81%. 

Permasalahan di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk menyelesaikan 

permasalahan agar dapat mengklasifikasikan masing-masing dari kepribadian, 

Mengetahui tipe kepribadian seseorang, hal ini akan membantu dalam menerima 

dirinya sendiri (self-acceptance) dan dapat memahami orang lain yang memiliki 

tipe kepribadian berbeda.  

Proses mengklasifikasi kepribadian melalui sosial media seperti Twitter 

diperlukan metodologi yang tepat untuk menghasilkan hasil yang akurat. Perlu 

adanya preprocessing agar data dapat diproses kemudian dilakukan kalsifikasi. 

Salah satu teknik melakukan klasifikasi adalah menggunakan teknik klasifikasi 

Support Vector Machine (SVM), SVM menjadi metode yang kuat untuk pola 

klasifikasi yang memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi saat diterapkan 

diberbagai bidang. (Qi, dkk, 2013) 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dirumuskan permasalahan secara umum 

yaitu bagaimana mengklasifikasikan kepribadian Big Five Personality berdasarkan 

postingan atau tweet pada profil akun dengan Metode Support Vector Machine 

(SVM). 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Dataset yang digunakan berjumlah 1500 tweet 

2. Data yang digunakan berjumlah 15 akun Twitter. 

3. Tweet berbahasa Indonesia. 

4. Penelitian ini menggunakan akun media sosial dijurusan Teknik 

Informatika. 

5. Klasifikasi yang dilakukan terdiri dari 5 Kelas yaitu Openess, 

Concientiouness, Extroversion, Agreeableness dan Neuroticism. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menerapkan Support Vector Machine (SVM) untuk mengklasifikasikan 

kepribadian Big Five Personality. 

2. Mengukur akurasi metode Support Vector Machine (SVM) dalam 

pengklasifikasian tweet. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan tugas akhir ini terdiri dari beberapa bagian 

yang diuraikan dalam bentuk bab-bab sebagai berikut. 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Berisikan teori-teori terkait penelitian yang dilakukan, teori umum 

dan khusus seperti machine learning, support vector machine, 
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twitter, kepribadian, text preprocessing, enhanced confix stripping, 

pembobotan dan seleksi fitur, dan penelitian terkait 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tahapan metodologi penelitian dari awal hingga 

akhir, yaitu identifikasi masalah, rumusan masalah, studi pustaka, 

pengumpulan data, pelabelan manual, analisa tahapan 

preprocessing, pembobotan dan seleksi fitur, analisa klasifikasi 

support vector machine (svm), perancangan, implementasi, 

pengujian, dan kesimpulan dan saran. 

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN 

 Bab ini berisikan tentang pembahasan mengenai terhadap alur dari 

klasifikasi kepribadian Big Five Personality pada sosial media dan 

alur metode Support Vector Machine (SVM). Bab ini juga berisi 

perancangan database. 

BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini berisi tentang implementasi dan pengujian. Kemudian 

kesimpulan terhadap dari hasil pengujian yang dilakukan. 

BAB VI  PENUTUP 

Bab ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian 

yang telah dilakukan dan saran terhadap penelitian kedepannya. 

 



 

 

 

BAB II  

LANDASAN TEORI 

2.1 Machine Learning 

Pembelajaran mesin mengacu pada bidang ilmu komputer yang berfokus 

pada pengembangan dan implementasi sistem yang meningkat saat menghadapi 

lebih banyak data. Pembelajaran mesin melibatkan pengembangan algoritma yang 

memperoleh konsep-konsep baru atau umumnya meningkatkan kinerja algoritma 

dari pengalaman atau pertemuan sebelumnya dengan data. Algoritma mempelajari 

pendekatan fungsi target, memetakan data input ke output yang diinginkan 

(Pustejovsky & Stubbs, 2012). 

Menurut Pustejovsky dan Stubbs (2012) ada tiga metode pendekatan 

machine learning yaitu: 

1. Supervised Learning 

Suatu teknik yang menghasilkan pemetaan fungsi dari input ke set output 

yang diinginkan. Label biasanya adalah tag metadata yang disediakan 

oleh manusia yang memberi anotasi korpus untuk tujuan pelatihan. Ada 

beberapa contoh algoritma yaitu supervised learning adalah Decision 

Tree, Naive Bayes, Nearest Neighbor, dan Support Vector Machine. 

2. Unsupervised Learning 

Suatu teknik yang mencoba untuk menemukan struktur dari set input data 

yang tidak berlabel. Ada beberapa contoh algoritma unsupervised 

learning yaitu k-Means dan Hidden Markov Model. 

3. Semi-supervised Learning 

Suatu teknik yang menghasilkan pemetaan fungsi dari input data berlabel 

dan data tanpa label, kombinasi dari supervised learning dan 

unsupervised learning. 

2.1.1 Klasifikasi 

Klasifikasi awalnya diterapkan pada bidang tanaman yang 

mengklasifikasikan suatu spesies tertentu. Carolus Linnaeus dikenal sebagai bapak 

klasifikasi, ia pertama kali mengklasifikasikan spesies berdasarkan fisik. 
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Klasifikasi didefinisikan suatu pekerjaan memasukkan data ke dalam kelas tertentu 

dari sejumlah kelas yang tersedia (Prasetyo, 2013). Menurut Gorunescu (2011) 

yang dikutip dalam jurnal (Andriani, 2012) Klasifikasi merupakan tahapan memuat 

suatu objek pada sebuah kelas sesuai dengan kategori yang telah ditentukan. 

Kemudian menurut Indriani (2014) klasifikasi adalah proses pengelompokkan 

berdasarkan isi dari dokumen menjadi satu atau lebih kategori. 

Klasifikasi adalah bagian dari machine learning dan termasuk ke dalam 

kategori supervised learning (Mihuandayani dkk, 2018). Machine learning 

merupakan bidang ilmu dalam kecerdasan buatan yang berhubungan dengan 

pengembangan teknik-teknik yang bisa diprogramkan dan belajar dari data masa 

lalu (Santosa, 2007). Supervised learning merupakan proses pengecekan data baru 

dengan data yang ada pada setiap kelas yang telah ditentukan (Krisandi dan Helmi, 

2013). 

Terdapat 2 (dua) tahapan pada klasifikasi yaitu pelatihan dan pengujian. Pada 

tahapan pelatihan terdapat suatu kumpulan data yang memiliki kelas yang telah 

ditentukan atau sering disebut dengan data latih, data latih tersebut digunakan untuk 

membentuk model klasifikasi. Kemudian pada tahapan pengujian model klasifikasi 

yang sudah terbentuk diuji dengan data yang lainnya atau yang sering disebut 

dengan data uji, tujuan nya yaitu untuk mengetahui akurasi dari model akurasi 

tersebut (Indriani, 2014). Adapun metode-metode klasifisikasi yaitu K-Nearest 

Neighbor (K-NN), Decision Tree, Support Vector Machine (SVM), Naïve Bayes 

Classifier (NBC) dan sebagainya (Prasetyo, 2013).  

2.2 Support Vector Machine (SVM) 

Support Vector Machine (SVM) adalah sistem pembelajaran mesin yang 

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

berdimensi tinggi dilatih dengan algoritma pembelajaran yang didasarkan pada 

teori optimasi dengan mengimplementasikan learning bias yang berasal dari 

pembelajaran statistik. SVM dikembangkan oleh Boser, Guyon, Vapnik, dan 

pertama kali dipresentasikan pada tahun 1992 di Annual Workshop on 

Computational Learning Theory. Secara umum, permasalahan klasifikasi berkaitan 

dengan mempelajari apa yang memisahkan misalnya dua kumpulan obyek, dan 
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berdasarkan hal tersebut meletakkan suatu obyek yang sebelumnya tidak diketahui 

ke dalam salah satu kumpulan.  

Support Vector Machine (Cortes & Vapnik, 1995) bertujuan untuk 

menemukan hyperplane yang dapat memisahkan kumpulan data ke dalam dua kelas 

berbeda dengan margin terbesar. Margin merupakan jarak antara hyperplane 

dengan data terdekat pada masing-masing kelas yang disebut support vector. 

Selanjutnya, SVM mengklasifikasikan suatu data yang belum diketahui kelasnya 

berdasarkan pada sisi mana dari hyperplane data tersebut muncul. 

Implementasi SVM yaitu SVMlight (http://svmlight.joachims.org), 

LibSVM (http://www.csie.ntu.edu.tw/~cjlin/libsvm) dan Php-ML. Program 

SVMlight memiliki interface untuk berbagai bahasa pemrograman, namun tidak 

tersedia untuk bahasa PHP. Sementara itu, program LibSVM telah memiliki 

wrapper untuk bahasa PHP berupa PHP extension dengan nama php-svm. 

Klasifikasi dilakukan dengan metode Support Vector Machine (SVM) yaitu 

LibSVM (Chang and Ling, 2016). Fungsi kernel yang digunakan yaitu Gaussian 

radial basis function (RBF) dengan pasangan parameter C dan 𝛾. Tahap yang 

pertama Pembagian data latih selanjutnya dilakukan pembobotan dengan TF-IDF, 

setelah dilakukan pembobotan maka data akun dibagi menjadi kumpulan data latih 

(training) dan kumpulan data uji (testing) sebelum melakukan klasifikasi, 

perbandingan latih ujinya ada 3 perbandingan yaitu 70%:30%, 80%:20% dan 

90%:10%. Selanjutnya, dilakukan scaling (penskalaan) berupa normalisasi nilai ciri 

kedalam rentang tertentu. Hal ini dilakukan untuk terhindar dari atribut dalam 

rentang numerik yang lebih besar mendominasi atribut dalam rentang numerik yang 

lebih kecil. 

 Untuk memperoleh pasangan parameter terbaik, dilakukan grid search  dan 

k-fold cross validation (k-10) untuk setiap kemungkinan pasangan parameter. 

Pasangan parameter dengan akurasi k- fold  cross validation tertinggi yang gunakan 

untuk melatih seluruh data latih dan menghasilkan model. Model inilah yang 

gunakan untuk memprediksi label kelas data uji.  

http://svmlight.joachims.org/
http://www.csie.ntu.edu.tw/~cjlin/libsvm
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2.2.1 SVM pada Linearly Separable Data 
Linearly Separable Data adalah data yang bisa dipisahkan secara linier. 

Misalnya {xi,…….,xn} adalah dataset dan  y1 ∈(+1,−1} adalah label kelas dari data 

xi.. 

 

Gambar 2. 1 Alternatif bidang pemisah (kiri) dan bidang pemisah terbaik 

dengan margin (m) terbesar (kanan) 

 pada gambar 2. Bisa dilihat berbagai alternative bidang pemisah yang bisa 

memisahkan semua data set sesuai dengan kelasnya. Tetapi bidang pemisah terbaik 

tidak hanya bisa memisahkan data tetapi juga mempunyai margin yang paling 

besar. Data yang berada pada bidang pembatas ini disebut support vector. Pada 

contoh di atas, dua kelas dapat dipisahkan oleh sepasang bidang pembatas yang 

sejajar.bidang pembatas yang pertama, akan membatasi kelas yang pertama 

sedangkan bidang pembatas yang kedua akan membatasi kelas yang kedua. 

Sehingga diperoleh rumus:  

xi.w+b≥+1 for yi = +1 

xi.w+b≤-1 for yi = -1           (2.1) 

Keterangan: 

w = normal bidang 

b  = posisi bidang relative terhadap pusat koordinat 

 Nilai jarak (margin) antara bidang pembatas berdasarkan rumus jarak garis 

ke titik pusat yaitu: 

1 − 𝑏 − (−1 − 𝑏)

||𝑤||
−

2

||𝑤||
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Nilai margin ini dimaksimalkan dengan tetap memenuhi (2.1). Dengan 

mengalikan b dan w dengan sebuah konstanta, akan dihasilkan nilai margin yang 

dikalikan dengan konstanta yang sama. Oleh karena itu, konstrain (2.1) merupakan 

scaling constraint yang dapat dipenuhi dengan rescaling b dan w . Selain itu, karena 

Memaksimalkan 
1

||w||
 samadengan meminimumkan ||w||2 dan jika kedua bidang 

pembatas pada (2.1) direpresentasikan dalam pertidaksamaan (2.2). 

yi (xi .w + b)−1 ≥         (2.2)  

maka pencarian bidang pemisah terbaik dengan nilai margin terbesar dapat 

dirumuskan menjadi masalah optimasi konstrain, yaitu: 

 𝑚𝑖𝑛
1

2
|𝑤|2 

dengan yi (xi.w+b)-1≥0                                                      (2.3) 

Persoalan ini akan lebih mudah diselesaikan jika diubah ke dalam formula 

lagrangian yang menggunakan lagrange multiplier. Dengan demikian 

permasalahan optimasi konstrain dapat 

diubah menjadi: 

min
𝑤,𝑏

𝐿𝑝(𝑤, 𝑏, 𝛼) ≡
1

2
|𝑤|2 - ∑ 𝛼𝑁

𝑖=1 i yi(xi.w+b) + ∑ 𝛼𝑁
𝑖=1 i        (2.4) 

Dengan tambahan konstrain, αi ≥0 ( nilai dari koefisien lagrange). Dengan 

meminimumkan Lp terhadap w dan b, maka dari                     diperoleh (2.5) dan 

∂/∂w Lp (w,b,α)-0 diperoleh (2.6).  

 ∑ 𝛼𝑁
𝑖=1 i yi = 0            (2.5)   

 

𝑤 = ∑ 𝛼𝑁
𝑖=1 i yi x           (2.6) 

Vektor w sering kali bernilai besar (mungkin tak terhingga), tetapi nilai αi 

terhingga. Untuk itu, formula lagrangian Lp (primal problem) diubah kedalam dual 

problem LD. Dengan 

mensubsitusikan persamaan (2.6) ke LP diperoleh dual problem LD dengan 

konstrain berbeda. 
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LD(𝛼) = ∑ 𝛼𝑁
𝑖=1 i - 

1

2
 ∑ 𝛼𝑁

𝑖=1,𝑗=1 i αjyiyjxixj       (2.7) 

min
𝑤,𝑏

𝐿p - max
𝛼

𝐿p  jadi persoalan pencarian bidang pemisah terbaik dapat dirumuskan 

sebagai berikut:  

max
𝛼

L
D = ∑ 𝛼𝑁

𝑖=1 i - 
1

2
 ∑ 𝛼𝑁

𝑖=1,𝑗=1 i αjyiyjxixj  

s.t  ∑ 𝛼𝑁
𝑖=1 iyi = 0, α ≥ 0           (2.8) 

Dengan demikian, dapat diperoleh nilai αi yang nantinya digunakan untuk 

menemukan w. Terdapat nilai αi untuk setiap data pelatihan. Data pelatihan yang 

memiliki nilai αi >0  adalah support vector sedangkan sisanya memiliki nilai  αi =0 

Dengan demikian fungsi keputusan yang dihasilkan hanya dipengaruhi oleh 

support vector. Formula pencarian bidang pemisah terbaik ini adalah pemasalahan 

quadratic programming, sehingga nilai maksimum global dari α I selalu dapat 

ditemukan. Setelah solusi pemasalahan quadratic programming ditemukan (nilai α 

i), maka kelas dari data pengujian x dapat ditentukan berdasarkan nilai dari fungsi 

keputusan: 

f(xd) = ∑ 𝛼𝑁
𝑖=1 i yixixd +b            (2.9)  

XI adalah support vector, ns = jumlah support vector dan Xd adalah data 

yang akan 

diklasifikasikan. 

2.2.2 SVM pada Nonlinearly Separable Data 
Klasifikasi data yang tidak dapat dipisahkan secara linier formula SVM 

harus dimodifikasi karena tidak aka nada solusi yang bisa ditemukan. Ada cara yang 

dapat dilakukan yaitu dengan penambahan variable 𝜉𝑖( 𝑖 ≥ ∀𝑖 𝜉 0, ∶  𝜉𝑖 = 0 jika i x 

diklasifikasikan dengan benar) menjadi  xi . w + b ≥ 1−𝜉i untuk kelas 1 dan xi . w 

+ b ≤ -1 +  𝜉i untuk kelas 2. Pencarian bidang pemisah terbaik dengan penambahn 

variable 𝜉i sering juga disebut soft margin hyperplane. 

Selain itu dapat juga dilakukan dengan mentraformasikan data kedalam 

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

feature space. 



 

II-7 

 

 

Gambar 2. 2 Transformasi dari vector input ke feature space (Sembiring, 2007) 

Langkah-langkahnya yaitu, data dipetakan dengan menggunakan fungsi 

pemetaan (transformasi) (k k x  𝜑 x ke dalam feature space sehingga ditemukan 

bidang pemisah yang dapat memisahkan data sesuai kelasnya. Feature space dalam 

prakteknya biasanya memiliki dimensi yang lebih tinggi dari vector 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”. 

Syarat sebuah fungsi untuk menjadi fungsi kernel adalah memenuhi 

Teorema Mercer yang menyatakan bahwa matriks kernel yang dihasilkan harus 

bersifat positif semi-definite. Fungsi kernel yang umum digunakan adalah sebagai 

berikut: 

a. Kernel Linier 

K (x1 , x) = 𝑥𝑖
𝑇  x         (2.10) 

b. Polynomial Kernel 

K (xi , x ) =(𝛾 .  𝑥𝑖
𝑇x + 𝑟)p , 𝛾 > 0        (2.11) 

c. Radial Basis Fuction 

K (xi , x ) =𝑒𝑥𝑝 (−𝛾 | xi-x |2) , 𝛾 > 0       (2.12) 

d. Sigmoid Kernel 

K (xi , x ) = 𝑡𝑎𝑛(𝛾𝑥𝑖
𝑇x + 𝑟)         (2.13) 

2.2.3 Cross Validation and Grid Search  
Dalam kernel RBF ada dua parameter yaitu C dan 𝛾 yang nilainya perlu 

diketahui. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan parameter terbaik yang nantinya 

dapat menghasilkan akurasi yang tinggi dalam pelatihan. Proses ini dikenal dengan 

sebutan grid-search. 
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Pada umumnya proses ini dilakukan dengan cross validation. Menurut 

Rafaeilzadeh (2008) cross validation adalah metode untuk mengevaluasi dan 

membandingkan algoritma pembelajaran dengan membagi data menjadi dua 

bagian, data training dan dataset. Semua data yang dikelompokkan ke dalam dua 

bagian tersebut secara bergantian akan digilir kedalam bagian lainnya secara 

terurut. 

Umumnya teknik yang digunakan dalam proses ini adalah K-Fold 

Validation. Dalam K-Fold Validation, yang disebut juga dengan rotation 

erstimation, dataset yang utuh di pecah secara random menjadi ‘k’ subset dengan 

ukuran yang hampir sama dan saling eksklusif satu sama lain. Model dalam 

Classification di latih dan di tes sebanyak ‘k’ kali. Setiap kali pelatihan semua 

dilatih pada semua fold kecuali satu fold saja yang disisakan untuk pengujian. Pada 

umumnya dalam data minning dan machine learning k sebanyak 10-fold validation. 

2.2.4 Confusion Matrix 
 Confusion matrix merupakan metode untuk menghitung tingkat akurasi, 

dengan menghitung jumlah klasifikasi benar dan salah dari sebuag metode 

klasifikasi berbanding dengan data sesungguhnya atau klasifikasi target.  

Akurasi = 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑙𝑎𝑠𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎𝑠𝑖 𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟

 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛
𝑥100%       (2.14) 

Tabel 2. 1 Confusion Matrix 

Klasifikasi benar  Klasifikasi sebagai 

+ - 

+ True Positives False Positives 

- False Negatives True Negatives 

 True positives adalah jumlah record positif yang diklasifikasikan sebagai 

positif, false negatives adalah jumlah record positif yang diklasifikasikan sebagai 

negative, false negatives adalah jumlah record negatif yang diklasifikasi sebagai 

positif, true negative adalah jumlah record negatif yang diklasifikasikan sebagai 

negative, kemudian masukkan data uji. Setelah data uji dimasukkan kedalam 

confusion matrix, hitung nilai-nilai yang telah dimasukkan tersebut untuk dihitung 
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jumlah sensitivity (recall), specificity, precision dan accuracy. Sensitivity 

digunakan untuk membandingkan jumlah TP terhadap jumlah record yang positif 

sedangkan specificity adalah perbandingan jumlah TN terhadap jumlah record yang 

negative. Untuk menghitung digunakan persamaan berikut ini: 

Sensivity  = 
𝑇𝑃

 (𝑇𝑃+𝐹𝑁)
          (2.15) 

Specificity  = 
𝑇𝑁

 (𝐹𝑃+𝑇𝑁)
          (2.16) 

Precision = 
𝑇𝑃

(𝑇𝑃+𝐹𝑃 )
          (2.17) 

Accuracy  = 
𝑇𝑃+𝑇𝑁

 𝑃+𝑁
          (2.18) 

Keterangan: 

TP = jumlah true positives 

TN = jumlah true negatives 

FP = jumlah false positives 

FN = jumlah false negatives 

2.3 Twitter 

Twitter dirilis secara resmi pada tahun 2006 merupakan layanan 

microblogging. Pengguna dapat mengirimkan pesan pendek, disebut tweet. Panjang 

maksimal dari suatu tweet sebelumnya yaitu 140 karakter, telah ditambah menjadi 

280 karakter. Hashtag digunakan dalam tweet berupa metatag yang diawali dengan 

karakter # diikuti dengan teks yang mengindikasikan sesuatu. Penggunaan hashtag 

memudahkan dalam pencarian topik. Mention berupa @username yang digunakan 

untuk menyebutkan seorang pengguna Twitter. 

Pengguna bisa menerima  dan mengirim tweets melalui situs Twitter, atau 

dengan pesan singkat (SMS) yang tersedia di Negara-negara tertuntu, aplikasi 

eksternal yang kompatibel (telepon seluler) (Twitter, 2013). Pengguna dapat 

menyebut atau membalas pesan dari pengguna lain menggukan tanda @ dan  

menulis berdasarkan topik dengan menggunakan tanda # (hashtag). 

Berdasarkan data statistik tahun 2016 diketahui bahwa : 

1. Dari sebanyak 1,3 milyar akun yang pernah dibuat, hanya 550 juta orang 

yang pernah mengirimkan tweet. 
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2. Rata-rata terdapat 310 juta pengguna aktif setiap bulannya. Sebanyak 80% 

diantaranya mengakses situs Twitter via perangkat bergerak (mobile 

device). 

3. Twitter memperkirakan sebanyak 23 juta pengguna aktif adalah bot. 

4. Rata-rata tweet terkirim setiap harinya sebanyak 500 juta tweet, atau 6.000 

tweet per detik. 

Twitter melalui API mempermudah proses pengumpulan tweet dalam 

jumlah yang sangat banyak. Secara rinci mengenai Twitter API dapat ditemukan di 

alamat https://dev.twitter.com/overview/api. 

Ciri (fitur) yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan penelitian-

penelitian berikut. Ciri ke-1 sampai dengan 10 mengacu kepada Riquelme dan 

Cantergiani, dengan penyesuain pada ciri ke-4 dan 10, serta penambahan ciri ke-11 

dan 12 berdasarkan Pal dan Counts. Samghabadi et al. menjadi dasar untuk ciri 

lainnya. 

1. Jumlah tweet yang dibuat oleh pemilik akun. Tweet tersebut tidak 

mengandung symbol RT dan bukan tweet balasan. 

2. Jumlah URL yang ditemukan pada ciri ke-1. 

3. Jumlah hastag yang ditemukan pada ciri ke-1. 

4. Jumlah retweet dan quoted tweet, mengandung Simbol RT. 

5. Jumlah tweet pengguna lain yang disukai oleh pemilik akun, dikenal 

sebagai linked atau favorite. 

6. Jumlah mention oleh pemilik akun. 

7. Jumlah pengguna unik yang di-mention oleh pemilik akun. 

8. Jumlah followers yaitu akun-akun yang mengikuti pemilik akun. 

9. Jumlah following yaitu akun-akun yang diikuti oleh pemilik akun. Lebih 

dikenal dengan istilah teman. 

10. Keaktifan si pemilik akun berdasarkan aksi yang terlihat, seperti tweet, 

retweet, mention dan reply. Nilainya adalah hasil penjumlahan ciri ke- 1, 4, 

5, 11 dan 12. 

11. Jumlah tweet percakapan yang dimulai oleh pemilik akun, diawali mention, 

tidak mengandung simbol RT. 

https://dev.twitter.com/overview/api
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12. Jumlah tweet balasan (reply) kepada pengguna lain. Tweet tersebut 

merupakan tweet percakapan, namun tidak dimulai oleh pemilik akun. 

13. Jumlah kata pada deskripsi profil. 

14. Rata-rata jumlah kata per tweet. 

15. Rata-rata jumlah karakter per tweet. 

16. Jumlah emoticon dan emoji. 

17. Jumlah media (foto dan video). 

2.4 Kepribadian 
Kepribadian berasal dari kata latin yaitu “persona” yang berarti topeng. 

Kepribadian layaknya sebuah topeng, dengan melihat kepribadian sebagai diri 

seseorang yang tampil di hadapan publik. Dengan kata lain, aspek kedirian yang 

kita pilih untuk ditampilkan di dunia. Kepribadian juga diartikan sebagai 

kemampuan seseorang menjadi efektif secara sosial (seseorang individu bisa dilihat 

memiliki kepribadian menakutkan, mengagumkan, atau tidak memiliki kepribadian 

sama sekali). (Matthew & Hargenhah, 2013). 

Secara singkat kepribadian adalah menggambarkan sifat seseorang atau 

karekter seseorang dalam berprilaku, kepribadian terbentuk dari pengaruh 

lingkungan dan kepribadian adalah cerminan diri seseorang. 

2.4.1 Big Five Personality  

Menurut Costa dkk (1992) menggolongkan kepribadian menjadi lima, yaitu 

Openness (O), Conscientiousness (C), Extroversion (E), Agreeableness (A), 

Neuroticism (N). Tipe kepribadian Openness (O) adalah individu yang imajinasi 

aktif, peka terhadap perbedaan, keingintahuan intelektual, dan memiliki kebebasan 

berpendapat. Kepribadian Conscientiousness adalah individu yang memiliki 

perencanaan yang matang sehingga berhubungan erat dengan pengendalian diri, 

pengaturan, dan pengerjaan tugas-tugas biasanya berhubungan erat dengan prestasi 

dalam bidang karier dan akademik. Kepribadian Extroversion adalah individu yang 

suka sosialis atau menyukai perkumpulan (berkumpul dengan orang lain), biasanya 

orang yang berkepribadian extroversion individu yang cerewet, percaya diri, aktif, 

dan optimis. Kepribadian Agreeableness adalah individu yang cenderung untuk 

berinteraksi, kepribadian Agreeableness mengutamakan orang lain dibanding 
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dengan dirinya sendiri. Kepribadian Neuroticism adalah individu yang cenderung 

mengalami perasaan-perasaan negative seperti ketakutan, kesedihan, rasa 

canggung, kemarahan, rasa bersalah, dan rasa benci atau jijik. 

2.4.2 Tes Kepribadian 

Menilai diri sendiri dapat dilakukan dengan menjawab kuesioner yang 

sudah disediakan, atau menulis pada catatan pribadi, tes kepribadian dimana 

memberikan informasi tentang dirinya sendiri dengan cara menjawab pertanyaan 

(Cohen, Swerdlik, & Sturman, 2005). Alat ukur kepribadian Big Five Personality 

Trait untuk seluruh dimensi dapat http://www.personal.psu.edu/~j5j/IPIP/. 

Gambar 2.1 memperlihat halaman tes kepribadian Big Five Personality di 

http://www.personal.psu.edu/~j5j/IPIP/. 

 

Gambar 2. 3 Halaman Tes Kepribadian Big Five Personality 

Selanjutnya gambar 2.2 pertanyaan tes kepribadian Big Five Personality di 

http://www.personal.psu.edu/~j5j/IPIP/i. Tes kepribadian tersebut meliputi 120 

pertanyaan sebagai mana dijelaskan di bab 1. 

http://www.personal.psu.edu/~j5j/IPIP/
http://www.personal.psu.edu/~j5j/IPIP/
http://www.personal.psu.edu/~j5j/IPIP/
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Gambar 2. 4 pertanyaan tes kepribadian Big Five Personality 

Berikut hasil tes kepribadian pada gambar 2.5. 

 

Gambar 2. 5 Hasil tes kepribadian untuk ciri extraversion 

2.5 Text Preprocessing 

 Text preprocessing ini memiliki tujuan untuk mempersiapkan teks menjadi 

data yang akan diolah pada tahapan selanjutnya. Tujuannya adalah mengubah data 

teks dari yang tidak terstruktur menjadi data terstruktur. Pada tahap ini dilakukan 

untuk menghilangkan noise agar dapat menyeragamkan kata dan mampu 

mengurangi volume. Pada tahapan text preprocessing memiliki beberapa tahapan 

yaitu cleaning, case folding, tokenizing, normalisasi, stemming, 
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1. Cleaning  

Proses Cleaning adalah proses penghilangan karakter ataupun tanda baca 

yang tidak diperlukan dari teks tersebut. Misalnya menghilangkan mention, 

hashtag, URL, emoticon, tanda seru, tanda Tanya, koma dan titik. 

2. case folding  

Proses case folding adalah proses penyeragaman bentuk huruf dengan 

mengubah semua huruf menjadi huruf kecil.  

3. Tokenizing 

Proses Tokenizing adalah proses memecah data atau kalimat menjadi 

sebuah kata dengan melakukan analisa terhadap kumpulan kata dengan 

memisahkan kata tersebut dan menentukan struktur sitaksis dari tiap kata 

tersebut. 

4. Normalisasi 

Proses normalisasi adalah proses koreksi ejaan kata terhadap kata  yang 

tidak standar, misalnya “makaan” menjadi “makan”. Terhadap singkatan 

yang tidak baku seperti “tdk” menjadi “tidak”. 

5. Stemming 

Proses ini merupakan proses penentuan kata dasar dari suatu kata yang 

memiliki imbuhan, akhiran, awalan, sisipan, awalan dan akhiran dengan 

menggunakan algoritma Enhanced Confix Stripping (ECS). 

2.6 Enhanced Confix Stripping 

 Tweet yang akan di klasifikasikan adalah tweet berbahasa Indonesia, maka 

algoritma stemming yang akan digunakan adalah algoritma Enhanced Confix 

Stripping (ECS). Algoritma Enhanched Confix Stripping ini mempunyai tahapan 

proses sebagai berikut (Prasetyo and Susanti 2012) : 

1. Kata yang hendak di stemming dicari terlebih dahulu pada kamus. Jika 

ditemukan, berarti kata tersebut adalah kata dasar, jika tidak maka langkah 

2 dilakukan. 

2. Cek rule precedence. Apabila suatu kata memiliki pasangan awalanakhiran 

“be-lah”, “be-an”, “me-i”, “di-i”, “pe-i”, atau “te-i” maka langkah stemming 
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selanjutnya adalah (5, 3, 4, 6). Apabila kata tidak memiliki pasangan 

awalan- akhiran tersebut, langkah stemming berjalan normal (3, 4, 5, 6). 

3. Hilangkan inflectional particle P (“-lah”, “-kah”, “-tah”, “-pun”) dan kata 

ganti kepunyaan atau possessive pronoun PP (“-ku”, “-mu”, “-nya”). 

4. Hilangkan Derivation Suffixes DS (“-i”, “-kan”, atau “-an”). 

5. Hilangkan Derivational Prefixes DP {“di-”,“ke-”,“se-”,“me-”,“be-”,“pe”, 

“te-”}. 

a. Identifikasikan tipe awalan dan hilangkan. Awalan ada dua tipe: 

1. Standar: “di-”, “ke-”, “se-” yang dapat langsung dihilangkan dari kata. 

2.  Kompleks: “me-”, “be-”, “pe”, “te-” adalah tipe-tipe awalan yang dapat 

bermorfologi sesuai kata dasar yang mengikutinya. 

3. Cari kata yang telah dihilangkan awalannya ini di dalam kamus. Apabila 

tidak ditemukan, maka langkah 5 diulangi kembali. Apabila ditemukan, 

maka keseluruhan proses dihentikan. 

6. Jika semua gagal, maka masukan kata yang diuji pada algoritma ini 

dianggap sebagai kata dasar.  

Merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh ( Tahitoe, Purwitasari, 2010) 

yang dikutip oleh (Sagala, Lydia & Rahmat, 2015), tahapan kerja algoritma 

Enhanced Confix Stripping Stemmer adalah sebagai berikut: 

Tabel 2. 2 Aturan Pemenggalan Awalan Algoritma Enhanced Confix 

Stripping Stremmer (Mahendra, 2008) 

Aturan Bentuk Awal Menjadi 

1. berV… ber-V… | be-rV… 

2. 
berCAP… ber-CAP… dimana C!=‘r’ dan 

P!=‘er’ 

3. berCAerV… ber-CaerV… dimana C!=‘r’ 

4. belajar… bel-ajar… 

5. beC1erC2…   be-C1erC… dimana C1!={‘r’!‘l’} 

6. terV… ter-V… | te-rV… 

7. terCerV…   ter-CerV… dimana C != ‘r’ 

8. 
terCP… ter-CP… dimana C!=‘r’ dan 

P!=‘er’ 
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9. terCer… ter-Cer… dimana C!=‘r’ 

10. teC1erC2… te-C1erC2… dimana C1!=‘r’ 

11. me{l|r|w|y}V… me-{l|r|w|y}V… 

12. mem{b|f|v}… mem-{b|f|v}… 

13. mempe… mem-pe… 

14. mem{rV|V}… me-m{rV|V}… | me-p{rV|V}…   

15. men{c|d|j|s|z|}… men-{c|d|j|s|z}… 

16. menV… Me-nV… | me-tV… 

17. meng{g|h|q|k}… meng-{g|h|q|k}… 

18. 
mengV… meng-V… | meng-kV… | (mengV-

… jika V = ‘e’) 

19. menyV… meny-sV… 

20. mempA… mem-pA… dimana A!=‘e’ 

Aturan Bentuk Awal Menjadi 

21. pe{w|y}V… pe-{w|y}V… 

22. perV… Per-V… | pe-rV…   

23. 
perCAP… per-CAP… dimana C!=‘r’ dan 

P!=‘er’ 

24. perCAerV… per-CaerV… dimana C!=‘r’ 

25. pem{b|f|v}… pem-{b|f|v}… 

26. pem{rV|V}… pe-m{rV|V}… | pe-p{rV|V}… 

27. pen{c|d|j|z}…   pen-{c|d|j|z}… 

28. penV…   pe-nV… | pe-tV… 

29. pengC… peng-C… 

30. 
pengV… peng-V… | peng-kV… | (pengV-

… jika V = ‘e’) 

31. penyV… peny-sV… 

32. 
pelV… pe-lV… ; kecuali untuk “pelajar”, 

menjadi ajar 

33. 
peCP… pe-CP… dimana C!={r|w|y|l|m|n} 

dan P!=’er’ 

34. 
peCerV… per-CerV… dimana 

C!={r|w|y|l|m|n} 

35. terC1erC2… ter-C1erC2… dimana C1 != ‘r’ 
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36. 
peC1erC2… pe-C1erC2… dimana C1 != 

{r|w|y|l|m|n} 

Keterangan:  V = huruf vokal 

  C = huruf konsonan 

  A = seluruh huruf alfabet 

  P = pecahan kata, seperti “er”  

2.7 Pembobotan Dan Seleksi Fitur 

 Tahap selanjutnya setelah melakukan text preprocessing adalah melakukan 

pemilihan fitur agar mendapatkan hasil klasifikasi yang lebih maksimal. Pada tahap 

ini merupakan tahap penting dalam klasifikasi teks. Pemilihan fitur dapat dilakukan 

dengan melakukan pengamatan terhadap distribusi frekuensi kemunculan kata dan 

jumlah feature (Trilaksono,2015). 

 Seleksi fitur merupakan salah satu teknik terpenting. Teknik ini mengurangi 

peningkatan term pada saat proses traning, dan dapat mengurangi noise dengan 

menghapus fitur yang tidak relavan, agar mampu meningkatkan akurasi klasifikasi 

(Naufal, 2015). Dokumen dapat dinyatakan dalam model ruang vector dengan 

diwakili dengan sebuah vector dari keyword yang di ekstrak. Vector dokumen yang 

telah didapat, kemudian dilakukan pembobotan yang mampu mewakili seberapa 

pentingnya keyword tersebut dalam dokumen. 

 Pemilihan fitur memiliki fungsi yaitu untuk mendapat nilai threshold 

parameter dalam klasifikasi SVM. Dilakukan dengan pengamatan terhadap 

distribusi frekuensi kemunculan kata dan jumlah feature (pratama, Trilaksono, 

2015). Pendekatan seleksi fitur yang digunakan dalam penelitian ini adalah Term 

Frequency Inverse Document Frequency (TF-IDF).  

2.7.1 Term Frequency Inverse Document Frequency (TF-IDF) 

 Metode TF-IDF adalah metode yang efisien, mudah dan memiliki hasil 

yang akurat dan juga untuk menghitung bobot setiap kata yang paling umum 

digunakan pada information retrieval, metode ini dilakukan setelah tahapan 

stemming. TF-IDF akan menghitung nilai Term Frequency (TF) dan Inverse 

Document Frequency (IDF) pada setiap kata (Token) di setiap dokumen dalam 

korpus. Nilai IDF sebuah term (kata) dihitung menggunakan persamaan: 
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idft = log (
𝑁

𝑑𝑓𝑡
  )                                                                                   (2.19) 

algoritma untuk menghitung bobot (W) masimg-masing dokumen terhadap kata 

kunci (query) yaitu: 

Wdt = tfd.t * idft                                                                                    (2.20) 

Keterangan: 

d = dokumen ke-d 

t = kata ke-t dari kata kunci 

W = bobot dokumen k-d terhadap kata ke-t 

Tf = banyaknya kata yang dicari pada sebuah dokumen 

IDF = Inversed Document Frequency 

N = total dokumen 

 Setelah bobot (W) masing-masing dokumen diperoleh, makan akan 

dilakukan pengurutan dimana semakin kecil nilai W, maka semakin kecil tingkat 

similaritas dokumen tersebut terhadap kunci, Demikian sebaliknya semakin besar 

nilai W, maka semakin besar tingkat similiritas dokumen tersebut terhadap kata 

kunci. (Okfalisa & Harahap, 2016) 

2.8 Penelitian Terkait 

Berikut ini penelitian terkait mengenai text mining menggunakan media 

sosial. Diantaranta yaitu: 

Tabel 2. 3 Penelitian-penelitian terkait Big Five Personality 

NO Peneliti Tahun Judul 

Metode 

atau 

Algoritma 

Sumber 

Data dan 

Jumlah 

Akun 

1 Jennifer Golbeck, Cristina 

Robles & Karen Turner  

2011 Predicting Personality 

with Social Media 

M5 Rules 

dan 

Gaussian 

Processes 

Facebook, 

167 akun. 

2 Jennifer Golbeck, Cristina 

Robles, Michon Edmonson 

& Karen Turner  

2011 Predicting Personality 

from Twitter 

ZeroR dan 

Gaussian 

Processes 

Twitter, 279 

akun 

3 Nguyen T, Phung D, 

Adams B, & Venkatesh S.  

2011 Towards Discovery of 

Influence and 

Personality Traits 

Through Social Link 

Prediction 

SVM 

Classificatio

n 

Blog 

(LiveJournal

), 5000 

akun. 
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4 Qiu L, Han L, Ramsay J, & 

Yang, F.  

2012 You are what you tweet: 

Personality expression 

and perception on 

Twitter 

Dibandingk

an dengan 

aggregated 

observer 

rating 

Twitter, 142 

akun. 

5 Noviah Dwi Putranti & Edi 

Winarko 

2014 Analisis sentiment 

Twitter untu teks 

Berbahasa Indonesia 

dengan Maximum 

Entropy dan Support 

Vector Machine 

ME & SVM 

 

Twitter 

6 Mohammad Zoqi Sarweni 
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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

 Agar penelitian ini dilakukan sesuai dengan tujuan yang diharapkan maka 

diperlukan langkah-langkah yang tersusun secara sistematis seperti dijabarkan pada 

gambar 3.1 flowchart metodologi penelitian berikut ini: 

Mulai

Identifikasi Masalah

Rumusan Masalah

Pelabelan manual

Pengumpulan Data

Preprocessing

Cleaning

Case Folding

Stemming

Tokenizing

Normalisasi

Pembobotan dan Seleksi Fitur

Training

Testing K-Fold Cross Validation

Model Terbaik dengan 

akurasi terbaik

Testing SVM

Proses SVM

K-Fold Cross 

Validation

Analisa hasil klasifikasi
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Implementasi

Perancangan

-Perancangan Database

-Perancangan Antarmuka

pengujian

Kesimpulan dan Saran

Studi Pustaka

 

Gambar 3. 1 flowchart metodologi penelitian 
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3.1 Identifikasi Masalah 

 Tahapan ini dilakukan identifikasi permasalahan pada pengguna twitter, 

pengukuran self-report tidak praktis digunakan untuk menganalisis kepribadian di 

media sosial (Golbeck, Robles, & Turner, 2011). Untuk menilai kepribadian bisa 

dilakukan dengan melibatkan orang lain atau diri sendiri. Dengan melibatkan orang 

lain untuk menilai kepribadian maka memerlukan waktu dan orang lain untuk 

menilai, dan untuk menilai diri sendiri tanpa melibatkan orang lain membutuhkan 

pengisian formulir atau kuesioner. Menilai kepribadian di media sosial maka akan 

dilihat dari apa yang tertulis atau postingan di media sosialnya seperti Twitter. 

Analisis kepribadian perlu dilakukan secara otomatis dengan menggunakan 

pembelajaran mesin. 

 Oleh karena itu, perlu adanya klasifikasi kepribadian dapat membantu 

seseorang dalam menerima dirinya (self-acceptance) dan memahami orang lain 

yang memiliki tipe kepribadian yang berbeda.  

3.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka ditemukan rumusan masalah 

bagaimana mengklasifikasikan kepribadian Big Five Personality berdasarkan tweet 

menggunakan metode Support Vector Machine (SVM). 

3.3 Studi Pustaka 

 Pada tahapan ini akan dilakukan pengumpulan informasi dari buku dan 

jurnal ilmiah yang berhubungan dengan analisis kepribadian Big Five Personality 

menggunakan jejaring media sosial Twitter dan metode klasifikasi yang digunakan. 

Support Vector Machine (SVM) adalah metode klasifikasi yang digunakan dalam 

penelitian ini. Dari hasil studi pustaka yang dilakukan diperoleh metode untuk 

menyelesaikan permasalahan pada tugas akhir ini yaitu mengklasifikasikan 

kepribadian Big Five Personality berdasarkan tweet  menggunakan metode Support 

Vector Machine. 
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3.4 Pengumpulan Data 
 Pada tahapan ini akan dilakukan pengumpulan data, dataset yang 

dibutuhkan yaitu dataset Twitter yang akan dikumpulkan dengan memanfaatkan 

API Twitter. Data akan di unduh adalah data dari 15 akun pengguna Twitter, data 

keseluharan berjumlah 1.500 dataset tweet yang di ambil dari 15 akun. Sebelumnya 

pengguna tersebut diberi kuesioner. Pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner 

mengacu kepada International Personality Item Pool yang dibuatkan versi 

pendeknya 120 pertanyaan oleh Jhonson (2014) yang dipandang cukup untuk 

mengetahui nilai kepribadian Big Five Personality. Setelah data di unduh sebanyak 

1.500 tweet dari 15 akun Twitter maka dilakukan pelabelan manual sesuai kelas 

yang sudah ditentukan. 

 Data profil akun dan tweet diperoleh dengan mengunduhnya melalui 

Twitter API, kemudian disimpan ke dalam basis data. Untuk memperoleh fitur 

hubungan sosial, profil akun dan tweet dari seluruh teman yang pernah dimention 

olehnya atau me-mention dirinya akan di unduh juga. Teman-temannya tersebut 

tidak perlu mengisi kuesioner kepribadian Big Five Personality. 

3.5 Pelabelan Manual 

Setelah mengumpulkan data tweet serta menyeleksinya, tahap selanjutnya 

adalah memberi label pada seluruh data tweet sesuai dengan kategori kepribadian 

yang telah ditentukan. Dataset tersebut kemudian dibagi menjadi 2 yaitu data latih 

dan data uji. Adapun perbandingan yang digunakan adalah 80% : 20%, (80% 

sebagai data latih dan 20% sebagai data uji), 70% : 30%, (70% sebagai data latih 

dan 30% sebagai data uji), dan 90% : 10%, (90% sebagai data latih dan 10% sebagai 

data uji). Untuk setiap tweet diberi label berdasarkan hasil kuisioner 

http://www.personal.psu.edu/~j5j/IPIP/ yang telah di isi oleh pemilik akun 

(responden). 

3.5 Analisa Tahapan Preprocessing 
 Pada tahapan ini dilakukan preprocessing, preprocessing dalam penelitian 

ini bertujuan untuk mengubah data yang sudah di unduh dari akun Twitter yang 

masih berupa data mentah ke dalam bentuk yang akan lebih sederhana sehingga 

data tersebut dapat di proses lebih cepat ketahapan selanjutnya. Data yang sudah di 

http://www.personal.psu.edu/~j5j/IPIP/
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unduh maka akan diolah ketahapan selanjutnya yaitu text preprocessing. Tahapan 

preprocessing dalam penelitian ini, yaitu:  

1. Cleaning  

Proses Cleaning adalah proses penghilangan karakter ataupun tanda baca 

yang tidak diperlukan dari teks tersebut. Misalnya menghilangkan mention, 

hashtag, URL, emoticon, tanda seru, tanda Tanya, koma dan titik. 

2. case folding  

Proses case folding adalah proses penyeragaman bentuk huruf dengan 

mengubah semua huruf menjadi huruf kecil.  

3. Tokenizing 

Proses Tokenizing adalah proses memecah data atau kalimat menjadi sebuah 

kata dengan melakukan analisa terhadap kumpulan kata dengan memisahkan 

kata, proses memecah data menjadi sebuah kata  dengan memisahkan kata 

tersebut berdasarkan spasi. 

4. Normalisasi 

Proses normalisasi adalah proses koreksi ejaan kata terhadap kata  yang 

tidak standar, misalnya “makaan” menjadi “makan”. Terhadap singkatan yang 

tidak baku seperti “tdk” menjadi “tidak”. 

5. Stemming 

Proses ini merupakan proses penentuan kata dasar dari suatu kata yang 

memiliki imbuhan, akhiran, awalan, sisipan, awalan dan akhiran dengan 

menggunakan algoritma Enhanced Confix Stripping (ECS). 

3.6 Pembobotan dan Seleksi Fitur 

Dalam tahapan pembobotan dan seleksi fitur ini menggunakan TF-IDF, 

berfungsi untuk mengurangi noise, agar mampu meningkatkan akurasi terhadap 

klasifikasi. Pemilihan fitur juga berfungsi untuk mendapat nilai threshold parameter 

dalam klasifikasi SVM nantinya. Hal tersebut dilakukan dengan melakukan 

pengamatan terhadap distribusi frekuensi kemunculan kata dan jumlah feature. 

3.6.1 Pembobotan TF-IDF 

 Metode TF-IDF adalah metode yang efisien, mudah dan memiliki hasil 

yang akurat dan juga untuk menghitung bobot setiap kata yang paling umum 
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digunakan pada information retrieval, metode ini dilakukan setelah tahapan 

stemming. TF-IDF akan menghitung nilai Term Frequency (TF) dan Inverse 

Document Frequency (IDF) pada setiap kata (Token) di setiap dokumen dalam 

korpus. Nilai IDF sebuah term (kata) dihitung menggunakan persamaan seperti 

rumus (2.19). 

Algoritma untuk menghitung bobot (W) masimg-masing dokumen terhadap 

kata kunci (query) terdapat pada rumus (2.20). 

 Setelah bobot (W) masing-masing dokumen diperoleh, makan akan 

dilakukan pengurutan dimana semakin kecil nilai W, maka semakin kecil tingkat 

similaritas dokumen tersebut terhadap kunci, Demikian sebaliknya semakin besar 

nilai W, maka semakin besar tingkat similiritas dokumen tersebut terhadap kata 

kunci. (Okfalisa & Harahap, 2016) 

3.7 Proses SVM 
 Pada proses SVM, terdapat proses training dan testing. Proses training 

dengan dataset adalah proses melatih mesin, dimana mesin diberi pengetahuan 

dengan sekumpulan dataset yang telah dilabel sebelumnya. Kemudian proses 

testing, mesin akan diuji menggunakan data baru untuk mengetahui tingkat akurasi 

dan klasifikasinya. Adapun yang dibutuhkan dalam proses SVM ini adalah: 

1. Menetukan fungsi kernel yang akan digunakan pada SVM Multikelas. 

Kernel yang digunakan adalah kernel Radial Basis Function (RBF) sebagai 

permodelan hyperplane dengan menggunakan parameter C dan Gamma. 

2. Menetukan jumlah permodelan k-fold cross validation untuk menghasilkan 

model terbaik dengan menggunakan parameter C dan Gamma. 

3. Menetukan nilai parameter C dan Gamma yang akan digunakan sebagai 

permodelan hyperplane SVM agar dapat menghasilkan tingkat akurasi yang 

tinggi pada saat proses pengujian. 

3.8 Analisa Hasil Klasifikasi 
Untuk tahapan terakahir ini adalah melakukan analisa terhadap hasil akhir 

dalam klasifikasi jenis kepribadian big five personality yang telah dilakukan. Serta 

memberikan saran yang membangun agar dapat menimbulkan penelitian baru dan 
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terciptanya klasifikasi jenis kepribadian big five personality berdasarkan tweet 

berbahasa Indonesia yang lebih akurat dan lebih baik lagi. 

3.8 Perancangan 

 Pada penelitian ini perancangan terdiri atau dua bagian yaitu sebagai 

berikut: 

1. Perancangan Database 

Perancangan database dilakukan untuk merancang struktur database yang 

akan dibangun sebagai penyimpanan data. Diantaranya adalah data tweet 

yang telah melewati tahap preprocessing dan data training berdasarkan 

kepribadian Big Five Personality. 

2. Perancangan Antarmuka 

Membangun antarmuka dengan tampilan yang user friendly agar mudah 

digunakan dan dimengerti pengguna. 

3.9 Implementasi 

 Tahap ini adalah proses lanjutan dari dari analisa dan perancangan yaitu 

penyajian hasil dari penerapan analisa dan perancangan. Implementasi tersebut 

diantaranya adalah implementasi antarmuka atau tampilan proses lainnya yang 

telah dibangun, penyajian hasil analisa yang telah diperoleh dari proses 

implementasi. Implementasi dilakukan dengan spesifikasi sebagai berikut: 

Perangkat Keras: 

 Processor  : Intel-Corei5-6200U 2,0 Ghz 

 Memory (RAM)  : 4 GB 

Perangkat Lunak: 

 Sistem Informasi : Windows 10 Enterprise 64-Bit 

 Bahasa Pemrograman : PHP 

 DBMS   : MySQL 

 Web Browser  : Chrome 

3.10 Pengujian 

 Tahapan ini akan dilakukan pengujian, akan diuji untuk mengetahui hasil 

analisa dan perancangan serta akurasi dari proses klasifikasi. Untuk pengujian 
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terhadap hasil yang diperoleh maka dilakukan pengujian menggunakan white box 

dan perhitungan akurasi menggunakan confusion matrix. 

3.11 Kesimpulan dan Saran 

 Tahapan ini berisi kesimpulan yang didapat dari penelitian ini setelah 

dilakukan implementasi dan pengujian dan saran bagi penulis untuk penelitian 

selanjutnya.



 

 

BAB IV  

ANALISA DAN PERANCANGAN 

Analisa merupakan tahapan proses pengkajian yang sangat penting dalam 

melakukan suatu penelitian untuk membahas secara mendalam dari suatu pokok 

permasalahan pada penelitian ini. Pada bagian analisa berisikan pembahasan 

mengenai analisa permasalahan, pengumpulan data, pelabelan manual, 

preprocessing, proses svm, klasifikasi, dan perancangan. 

4.1 Analisa  

Aplikasi ini akan mengklasifikasikan tweet ke dalam 5 kelas yaitu kelas 

Openness, kelas Conscientiousness, kelas Extroversion, kelas Agreeableness, kelas 

Neuroticism dengan menggunakan metode Support Vector Machine. Data yang 

berupa teks dengan panjang maksimal 140 karakter atau disebut tweet yang 

diperoleh melalui Twitter dengan menggunakan Twitter API. Sebelum masuk ke 

tahapan proses klasifikasi dengan metode Support Vector Machine, terlebih dahulu 

tweet harus sudah dilabelkan secara manual setelah itu tweet di preprocessing, 

setelah preprocessing maka lanjut ke tahapan pembobotan  dan seleksi fitur setelah 

itu masuk ke metode SVM. Secara garis besar alur aplikasi dapat dilihat pada 

gambar di bawah 4.1 berikut ini: 

Mulai

Pelabelan Manual

Preprocessing

Selesai

Dataset

Pembobotan dan Seleksi 

Fitur

klasifikasi

-Training

-Testing

 

Gambar 4. 1 Proses Alur Aplikasi 
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4.1.1 Analisa Permasalahan 

Permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana mengklasifikasikan 

Kepribadian yang sebanyak 5 jenis kepribadian atau yang biasa disebut Big Five 

Personality dari tweet yang diperoleh dari Twitter ke dalam 5 kelas yaitu Openness 

(O), Conscientiousness (C), Extroversion (E), Agreeableness (A), Neuroticism (N) 

menggunakan metode Support Vector Machine. 

4.1.2 Pengumpulan Data 

 Data yang digunakan adalah yang bersumber dari Twitter yang berupa 

tweet. Data di ambil 100 tweet dalam satu akun. Sebelum mengunduh tweet dari 

akun Twitter sebelumnya para pengguna akun tersebut sudah mengisi kuisioner dari 

http://www.personal.psu.edu/~j5j/IPIP/ berjumlah 120 pertanyaan yang sudah 

diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. 

 Pada kuisioner IPIP tersebut terdapat lima alternatif jawaban yaitu: Sangat 

Tidak Akurat, Cukup Tidak Akurat, Tidak Akurat, Cukup Akurat, Sangat Akurat. 

Setelah kuisioner di terjemahkan oleh bapak Dr. H. Abdullah Hasan, M.Sc ke dalam 

bahasa Indonesia, maka akan di sebar atau dilakukan survey kelapangan kepada 

responden yaitu Mahasiswa/i jurusan Teknik Informatika sebanyak 100 

Mahasiswa. Setelah kuisioner di isi oleh mahasiswa/i, kuisioner akan divalidasi di  

International Personality Item Pool (IPIP). Lama proses penyebaran kuisioner 

tersebut sekitar 1 bulan. 

 Setelah dilakukan validasi maka diperoleh hasil kepribadian dari Responden 

yang sudah mengisi kuisioner tersebut sebagai berikut: 

Tabel 4. 1 Rincian Hasil Kepribadian 

No Kepribadian Jumlah Responden 

1 Opennes 4 orang 

2 Conscientiousness 17 orang 

3 Extroversion 11 orang 

4 Agreeableness 5 orang 

5 Neuroticism 63 orang 

 

http://www.personal.psu.edu/~j5j/IPIP/
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Rincian hasil kepribadian dari 100 responden di atas dari umur 18-24 tahun, 

umur 18 tahun sebanyak 3 orang, umur 19 tahun sebanyak 13 orang, umur 20 tahun 

sebanyak 27 orang, umur 21 tahun sebanyak 19 orang, umur 22 tahun sebanyak 26 

orang, umur 23 tahun sebanyak 9 orang, dan umur 24 tahun sebanyak 3 orang. Jenis 

kelamin dari 100 responden tersebut 61 laki-laki dan 39 perempuan. 

Hasil yang diperoleh dari tes kepribadian yang sudah di validasi jumlah total 

tiap kepribadian tidak seimbang, maka pada penelitian ini diambil data yang 

seimbang. Untuk keseimbangan data maka masing-masing kepribadian yang 

lainnya di ambil sebanyak 3 akun di setiap kepribadian. Dengan demikian maka 

total semua data dari semua kepribadian sebanyak 15 akun, tujuannya agar data 

tersebut seimbang untuk dijadikan data latih dan data uji. Untuk mengetahui tweet 

atau dataset yang di unduh itu kepribadiannya apa, maka di gunakan kuesioner 

untuk melihat kepribadian. Kuesioner yang telah dibagikan dan di isi oleh 

responden kemudian di validasi di IPIP versi pendeknya yaitu 120 pertanyaan 

setelah membuka link tersebut dan mengisi sesuai dengan kuesioner yang di isi 

responden maka akan didapatkan kepribadian responden tersebut, dan dari hasil 

kepribadian itu akan di jadikan label manual. Contoh seorang responden mengisi 

kuesioner yang telah diterjamahkan ke dalam bahasa Indonesia, nama akun 

Twitternya “asrnta”, setelah responden tersebut mengisi kuisioner yang telah 

dibagikan dalam bahasa Indonesia, maka tahap selanjutnya peneliti akan membuka 

link http://www.personal.psu.edu/~j5j/IPIP/ untuk mengecek kepribadian ”asrnta” 

itu apa, setelah didapat hasil dari IPIP tersebut di ambil nilai yang tertinggi. 

Kepribadian yang memiliki nilai tertinggi itu akan di ambil sebagai kepribadian 

responden tersebut. Misalnya kepribadian responden tersebut yang tertinggi nilai 

persentasenya adalah “O” maka itu akan di jadikan label manual. Akun Twitter  

“asrnta” otomatis tweet nya juga dilabelkan dengan jenis kepribadian “O” di 

database. 

Kemudian setelah diketahui masing-masing kepribadian dan akun Twitter 

pengguna maka dilakukan pengunduhan data berupa tweet menggunakan Twitter 

API, berikut proses pengumpulan data: 

http://www.personal.psu.edu/~j5j/IPIP/
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1. Buka halaman http://apps.twitter.com, kemudian mendaftar dengan klik tombol 

“create new app” setelah itu mengisi data berikut : name, description, dan 

website agar dapat menggunakan Twitter Apps tersebut. Setelah proses 

pengisian data selesai maka akan mendapatkan access token dan access token 

secret. 

2. Membuat database dengan nama Twitter dengan berisikan table tweets, 

katadasar, accounts. 

3. https://github.com/abraham/twitteroauth, adalah untuk mendapatkan library 

API. Selanjutnya membuat kode program dalam bahasa PHP seperti gambar 4.2 

berikut : 

 

Gambar 4.2 Kode Program Pengumpulan Data 

4. Kemudian di RUN maka pengunduhan tweet akan bisa dilakukan. tampilan 

untuk mencari akun yang akan di download datanya seperti gambar 4.3 : 

 

Gambar 4.3 Search Akun 

5. Hasil dari gambar 4.3 otomatis akan tersimpan di database. Berikut hasil dari 

searching akun diatas pada gambar 4.4 : 

http://apps.twitter.com/
https://github.com/abraham/twitteroauth
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Gambar 4.4 Tweet yang telah di download 

4.2 Pelabelan Manual  
 Pelabelan dilakukan secara manual yaitu setelah seluruh data tweet yang di 

ambil dari Twitter yang berjumlah 1500 dataset sesuai dengan jenis kepribadian 

yang sudah di ketahui dari International Personality Item Pool (IPIP). 1 kelas 

kepribadian 1 akun terdiri dari 100 twet. Dataset tersebut dibagi menjadi 90% data 

latih dan 10% data uji. Proses pelabelan kategori kepribadian pada dataset 

dilakukan secara manual dengan jumlah data 1350 data latih dan 150 data uji. Untuk 

data latih dibagi seimbang sebanyak 270 data tweet perkelas (Openness 270, 

Conscientiousness 270, Extroversion 270, Agreeableness 270, Neuroticism 270). 

Data uji untuk setiap kelas dibagi berimbang yaitu sebanyak 30 data tweet perkelas 

(Openness 30, Conscientiousness 30, Extroversion 30, Agreeableness 30, 

Neuroticism 30). 

Tabel 4. 2 Pelabelan Jenis Kepribadian 

Kelas Singkatan Kelas Label 

Openness O 0 

Conscientiousness C 1 

Extroversion E 2 

Agreeableness A 3 

Neuroticism N 4 
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4.3 Preprocessing 
Preprocessing merupakan langkah penting dalam melakukan analisa 

klasifikasi yang bertujuan untuk membersihkan data dari unsur-unsur yang tidak 

dibutuhkan. Berikut merupakan langkah secara umum preprocessing text. 

Cleaning

Case Folding

Stemming

Tokenizing

Normalisasi

Dataset

Mulai

Selesai
 

Gambar 4. 5 Flowchart Preprocessing 

 Seperti Gambar 4.5 sebelumnya yang merupakan flowchart preprocessing, 

berikut ini penjelasan dari tahapan di atas yang merupakan tahapan text 

preprocessing . 

1. Dataset (Tweet) 

Berisikan data yang merupakan isi tweet yang sudah di download dari 

Twitter API. 

Tabel 4. 3 Dataset (Tweet) 

No Tweet Kelas 

1 23.19 "masak mie yok, Ndah" ujar seorang abang ke adiknya.  Adik 

tidak punya kuasa untuk menolak.  Si Adik kapan kurusnya ini? 

O 

2 Dulu sempet mikir gimana bisa orang anti sosial idup.  O 

3 Mau dong 1 yg kayak istrinya nabi Ayub. susah senang tetap setia C 
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No Tweet Kelas 

4 kalau nganggap hidup ini sulit, mungkin tauhid kita masihlah lemah C 

5 Makan siang pakai ikan peda Enaknya minum susu soda Hubungi 

saya untuk semua kebutuhan AndaPerlu apa aja pasti ada! 

E 

6 Bismillah harus bisa untuk semester ini semangatðŸ’ª E 

7 @smartfrenworld Bukan nya orang udh pada pulang sekolah ya? Ap 

gw yg telat dateng sekolah #PositifReceh 

A 

8 Dengan persentasi yang sangat kecil jadi gak akan terpengaruh, udah 

pasti, udah ketebak gimana jalannya sidang MK bâ€¦ 

https://t.co/HGkcxDmdp6  

A 

9 Tolong ya yg punya kontak saya, jgn main nyebar nomor org dong 

bgst. Ketahuan siapa yg ngasih gue gampar lu.. 

https://t.co/Nn9R7OPxxP  

N 

10 Temen-temen gue pada nikah muda, nabungnya dari SD apa 

begimana sih 

N 

2. Cleaning  

Proses Cleaning adalah proses penghilangan karakter ataupun tanda baca 

yang tidak diperlukan dari teks tersebut. Menghilangkan mention, hashtag, URL, 

emoticon, tanda seru, tanda tanya, koma, titik dan menggantinya jadi karakter spasi. 

tabel 4. 4 Cleaning 

No Sebelum Cleaning Hasil Cleaning Kelas 

1 23.19 "masak mie yok, Ndah" ujar 

seorang abang ke adiknya.  Adik 

tidak punya kuasa untuk menolak.  

Si Adik kapan kurusnya ini? 

masak mie yok Ndah ujar 

seorang abang ke adiknya Adik 

tidak punya kuasa untuk 

menolak Si Adik kapan 

kurusnya ini 

O 

2 Dulu sempet mikir gimana bisa 

orang anti sosial idup.  

Dulu sempet mikir gimana bisa 

orang anti sosial idup 

O 

3 Mau dong 1 yg kayak istrinya nabi 

Ayub. susah senang tetap setia 

Mau dong yg kayak istrinya 

nabi Ayub susah senang tetap 

setia 

C 

4 kalau nganggap hidup ini sulit, 

mungkin tauhid kita masihlah lemah 

kalau nganggap hidup ini sulit 

mungkin tauhid kita masihlah 

lemah 

C 

5 Makan siang pakai ikan peda 

Enaknya minum susu soda Hubungi 

saya untuk semua kebutuhan 

AndaPerlu apa aja pasti ada! 

Makan siang pakai ikan peda 

Enaknya minum susu soda 

Hubungi saya untuk semua 

kebutuhan AndaPerlu apa aja 

pasti ada 

E 

6 Bismillah harus bisa untuk semester 

ini semangatðŸ’ª 

Bismillah harus bisa untuk 

semester ini semangat 

E 

7 @smartfrenworld Bukan nya orang 

udh pada pulang sekolah ya? Ap gw 

Bukan nya orang udh pada 

pulang sekolah ya Ap gw yg 

telat dateng sekolah 

A 

https://t.co/HGkcxDmdp6
https://t.co/Nn9R7OPxxP
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No Sebelum Cleaning Hasil Cleaning Kelas 

yg telat dateng sekolah 

#PositifReceh 

8 Dengan persentasi yang sangat kecil 

jadi gak akan terpengaruh, udah 

pasti, udah ketebak gimana jalannya 

sidang MK bâ€¦ 

https://t.co/HGkcxDmdp6  

Dengan persentasi yang sangat 

kecil jadi gak akan terpengaruh 

udah pasti udah ketebak 

gimana jalannya sidang 

A 

9 Tolong ya yg punya kontak saya, jgn 

main nyebar nomor org dong bgst. 

Ketahuan siapa yg ngasih gue 

gampar lu.. 

https://t.co/Nn9R7OPxxP  

Tolong ya yg punya kontak 

saya jgn main nyebar nomor 

org dong bgst Ketahuan siapa 

yg ngasih gue gampar lu 

N 

10 Temen-temen gue pada nikah muda, 

nabungnya dari SD apa begimana 

sih 

Temen temen gue pada nikah 

muda nabungnya dari SD apa 

begimana sih 

N 

3. Case Folding 

Proses case folding adalah proses penyeragaman bentuk huruf dengan 

mengubah semua huruf menjadi huruf kecil.  

Tabel 4. 5 Case Folding 

No Hasil Cleaning Hasil Case Folding Kelas 

1 masak mie yok Ndah ujar seorang 

abang ke adiknya Adik tidak punya 

kuasa untuk menolak Si Adik kapan 

kurusnya ini 

masak mie yok ndah ujar 

seorang abang ke adiknya adik 

tidak punya kuasa untuk 

menolak si adik kapan kurusnya 

ini 

O 

2 Dulu sempet mikir gimana bisa 

orang anti sosial idup 

dulu sempet mikir gimana bisa 

orang anti sosial idup 

O 

3 Mau dong yg kayak istrinya nabi 

Ayub susah senang tetap setia 

mau dong yg kayak istrinya nabi 

ayub susah senang tetap setia 

C 

4 kalau nganggap hidup ini sulit 

mungkin tauhid kita masihlah lemah 

kalau nganggap hidup ini sulit 

mungkin tauhid kita masihlah 

lemah 

C 

5 Makan siang pakai ikan peda 

Enaknya minum susu soda Hubungi 

saya untuk semua kebutuhan 

AndaPerlu apa aja pasti ada 

makan siang pakai ikan peda 

enaknya minum susu soda 

hubungi saya untuk semua 

kebutuhan andaperlu apa aja 

pasti ada 

E 

6 Bismillah harus bisa untuk semester 

ini semangat 

bismillah harus bisa untuk 

semester ini semangat 

E 

7 Bukan nya orang udh pada pulang 

sekolah ya Ap gw yg telat dateng 

sekolah 

bukan nya orang udh pada 

pulang sekolah ya ap gw yg telat 

dateng sekolah 

A 

8 Dengan persentasi yang sangat kecil 

jadi gak akan terpengaruh udah pasti 

dengan persentasi yang sangat 

kecil jadi gak akan terpengaruh 

A 

https://t.co/HGkcxDmdp6
https://t.co/Nn9R7OPxxP
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No Hasil Cleaning Hasil Case Folding Kelas 

udah ketebak gimana jalannya sidang 

MK 

udah pasti udah ketebak gimana 

jalannya sidang mk 

9 Tolong ya yg punya kontak saya jgn 

main nyebar nomor org dong bgst 

Ketahuan siapa yg ngasih gue 

gampar lu 

tolong ya yg punya kontak saya 

jgn main nyebar nomor org dong 

bgst ketahuan siapa yg ngasih 

gue gampar lu 

N 

10 Temen temen gue pada nikah muda 

nabungnya dari SD apa begimana sih 

temen temen gue pada nikah 

muda nabungnya dari sd apa 

begimana sih 

N 

4. Tokenizing 

Proses Tokenizing yaitu proses memecah data menjadi sebuah kata  dengan 

memisahkan kata tersebut berdasarkan spasi.  

Tabel 4. 6 Tokenizing 

Dok 1 Dok 2 Dok 3 Dok 4 Dok 5 Dok 6 Dok 7 Dok 8 Dok 

9 

Dok 10 

masak dulu  mau  kalau  makan  bismill

ah  

bukan  dengan  tolon

g  

temen  

mie sempet  dong  ngangg

ap 

siang  harus  nya  persent

asi  

ya  temen  

yok mikir  yg  hidup  pakai  bisa  orang  yang  yg  gue  

ndah  gimana  kayak  ini  ikan  untuk  udh  sangat  punya  pada  

ujar  bisa  istrinya  sulit  peda  semest

er  

pada  kecil  konta

k  

nikah  

seoran

g 

orang  nabi  mungki

n  

enakny

a  

ini  pulang  jadi  saya  muda  

abang anti  ayub  tauhid  minum  semang

at 

sekolah  gak  jgn  nabung

nya  

ke  sosial  susah  kita  susu   ya  akan  main  dari  

adikn

ya  

idup senang  masihl

ah  

soda   ap  terpeng

aruh  

nyeba

r  

sd  

adik  tetap  lemah hubung

i  

 gw  udah  nomo

r  

apa  

tidak   setia  saya   yg  pasti  org  begima

na  

punya    untuk   telat  udah  dong  sih 

kuasa    semua   dateng  keteba

k  

bgst   

untuk    kebutu

han  

 sekolah  gimana  ketah

uan  

 

menol

ak  

   andape

rlu  

  jalanny

a  

siapa   

si     apa    sidang  yg   

adik     aja    mk ngasi

h  

 

kapan     pasti     gue   



 

IV-10 

 

Dok 1 Dok 2 Dok 3 Dok 4 Dok 5 Dok 6 Dok 7 Dok 8 Dok 

9 

Dok 10 

kurus

nya  

   ada    gamp

ar  

 

ini        lu  

5. Normalisasi 

Proses ini merupakan proses koreksi ejaan kata terhadap kata  yang tidak 

standar, misalnya “makaan” menjadi “makan”. Terhadap singkatan yang tidak baku 

seperti “tdk” menjadi “tidak”, normalisasi dilakukan secara manual yaitu dengan 

membuat tabel di database yaitu ada field kata baku dan tidak baku. 

Tabel 4. 7 Normalisasi 

Dok 1 Dok 2 Dok 3 Dok 4 Dok 5 Dok 6 Dok 7 Dok 8 Dok 

9 

Dok 10 

masa

k 

dulu  mau  kalau  makan  bismil

lah  

bukan  dengan  tolon

g  

teman  

mie sempat  dong  angga

p 

siang  harus  nya  persent

ase 

iya teman  

ayo mikir  yang hidup  pakai  bisa  orang  yang  yang  saya 

indah  bagaim

ana  

seperti ini  ikan  untuk  sudah  sangat  puny

a  

pada  

ujar  bisa  istriny

a  

sulit  peda  semes

ter  

pada  kecil  kont

ak  

nikah  

seora

ng 

orang  nabi  mung

kin  

enakny

a  

ini  pulang  jadi  saya  muda  

abang anti  ayub  tauhid  minum  seman

gat 

sekola

h  

tidak janga

n 

nabung

nya  

ke  sosial  susah  kita  susu   iya  akan  main  dari  

adikn

ya  

hidup senan

g  

masihl

ah  

soda   apa terpeng

aruh  

sebar  sekolah 

adik  tetap  lemah hubun

gi  

 saya sudah  nom

or  

dasar 

tidak   setia  saya   yang pasti  oran

g 

apa  

punya    untuk   telat  sudah  dong  bagaim

ana  

kuasa    semua   datang  ketebak  bang

sat 

sih 

untuk    kebutu

han  

 sekola

h  

bagaim

ana  

ketah

uan  

 

meno

lak  

   anda    jalanny

a  

siapa   

si     perlu    sidang  yang  

adik     apa    mahka

mah  

kasih  

kapan     aja   konstitu

si 

saya   
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Dok 1 Dok 2 Dok 3 Dok 4 Dok 5 Dok 6 Dok 7 Dok 8 Dok 

9 

Dok 10 

kurus

nya  

   pasti     tamp

ar  

 

Ini 

 

   ada    kam

u 

 

6. Stemming 

Proses ini merupakan proses penentuan kata dasar dari suatu kata yang memiliki 

imbuhan, akhiran, awalan, sisipan, awalan dan akhiran dengan menggunakan 

algoritma Enhanced Confix Stripping (ECS), pada tahapan stemming acuan untuk 

bahasa yang benar sesuai dengan KBBI V. Berikut ini merupakan contoh kata yang 

memiliki imbuhan dengan kata dasarnya: 

Tabel 4. 8 Stemming 

Dok 1 Dok 2 Dok 3 Dok 4 Dok 5 Dok 6 Dok 7 Dok 8 Dok 9 
Dok 

10 

masa

k 

dulu  mau  kalau  makan  bismill

ah  

bukan  dengan  tolong  teman  

mie sempat  dong  anggap siang  harus  orang persent

ase 

ya  teman  

ayo pikir  yang hidup  pakai  bisa  sudah yang  yang  saya 

indah  bagaim

ana  

seperti ini  ikan  untuk  pada sangat  punya  pada  

ujar  bisa  istri sulit  peda  semest

er  

pulang kecil  konta

k  

nikah  

orang orang  nabi  mungk

in  

enak ini  sekola

h 

jadi  saya  muda  

abang anti  ayub  tauhid  minum  seman

gat 

ya tidak  jangan tabung 

ke  sosial  susah  kita  susu   apa akan  main  dari  

adik hidup senang  masih soda   saya pengar

uh  

sebar  sekola

h 

adik  tetap  lemah hubun

g 

 yang sudah  nomor  dasar 

tidak   setia  saya   telat pasti  orang apa  

punya    untuk   datang sudah  dong  bagai

mana  

kuasa    semua   sekola

h 

tebak  bangs

at 

sih 

untuk    butuh    mana  tahu  

tolak     anda    jalan siapa   

si     perlu    sidang  yang   

adik     apa    mahka

mah 

kasih   

kapan     saja   konstit

usi 

saya  

kurus     pasti     tampa

r  
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Dok 1 Dok 2 Dok 3 Dok 4 Dok 5 Dok 6 Dok 7 Dok 8 Dok 9 
Dok 

10 

ini    ada    kamu  

4.3.1 Pembobotan Kata dan Seleksi Fitur 

Tahap selanjutnya adalah pembobotan dan seleksi fitur. Fitur pembobotan 

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

dilakukan dalam proses training dengan melibatkan SVM untuk menghasilkan 

feature list, data train, dan model. Proses seleksi fitur ini, fitur yang diambil adalah 

seluruh koleksi kata dalam bentuk unigram hasil dari Tokenizing dan stemming. 

Pada proses metode 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 SVM. 

 Seleksi fitur yaitu adalah sebelum mendapatkan fitur yang ditentukan pada 

masing-masing kelas, tetntukan nilai thresholdnya terlebih dahulu dengan metode 

DF dengan memberikan nilai input untuk threshold secara random agar fitur untuk 

masing-masing kelas dapat diketahui berdasarkan peringkat kemunculan kata. 

Berdasarkan metode seleksi fitur yang dipilih (DF), lihat urutan kata peringkat kata 

sesuai dengan frekuensi kemunculan kata. Fitur yang telah diperoleh akan 

tersimpan pada file feature.list. berikut format file feature.list : 

 

 Cara menentukan threshold dengan metode DF adalah sebagai berikut :  

1. menggunakan metode DF untuk memberikan nilai input pada threshold 

dilakukan secara acak. Perlu diperhatikan hasil ekstraksi fitur berdasarkan 

peringkat kemunculan kata setelah threshold. 

2. Perhatikan urutan peringkat kata berdasarkan frekuensi kemunculan kata. 

Threshold yang digunakan adalah ketika titik frekuensi kemunculan kata dan 

jumlah fitur mulai konstan. Rangking dan daftar kata yang terpilih sebagai fitur 
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kepribadian dapat dilihat dilampiran. Berikut adalah metode table fitur dengan 

metode DF. 

Tabel 4. 9 Distribusi Fitur Dengan Metode Df 

Frekuensi 

kemunculan 

(1-

5) 

(6-

10) 

(10-

15) 

(16-

20) 

(21-

25) 

(26-

30) 

(31-

35) 

(36-

40) 

(41-

45) 

(>45) 

Openness  269  266 268 266 266 265 265 263 261 260 

Conscientiousness 270 269 270 270 268 267 267 267 263 262 

Extroversion 270 268 269 267 263 261 259 259 258 254 

Agreeableness 269 264 267 263 256 255 254 251 243 242 

Neuroticism 270 268 269 268 268 267 265 263 260 259 

 Berdasarkan dari tabel diatas disimpulkan bahwa fitur yang relatif muncul 

mulai konstan berada pada selang nilai threshold 6 sampai 10. Maka pada penelitian 

ini nilai threshold yang digunakan adalah dalam selang 6 sampai 10. Fitur yang 

dilatih pada data latih berguna untuk menghasilkan model terbaik. Model terbaik 

yang diambil adalah model yang memiliki tingkat akurasi tertinggi dari beberapa 

model yang ada dengan menggunakan teknik grid search dan 10-fold cross 

validation. Pemilihan akurasi model terbaik dari beberapa model yang dihasilkan 

pada proses training, akan diuji untuk mendapatkan akurasi pada klasifikasi. 

4.3.2 Data text to Vector 
Data text to vector merupakan pengubahan data teks menjadi data vector 

dilakukan terhadap data tweet yang mengandung fitur. SVM hanya memproses data 

yang mengandung fitur agar menghasilkan model, sehingga data yang tidak 

mengandung fitur tidak digunakan selama proses SVM. Setiap fitur akan dihitung 

jumlah kemunculan dalam satu dokumen (TF) dan nilai tersebut dikalikan dengan 

inverse document frequncy (IDF). 

Tabel 4. 10 Contoh Perhitungan Tf-Idf 

Term (t) D  

1 

D  

2 

D  

3 

D  

4 

D 

5 

DF IDF=

𝐥𝐨𝐠 (
𝑵

𝒅𝒇𝒕
  )                                                                                    

TF.IDF 

D1 D2 D3 D4 D5 

Masak 1 0 0 0 0 1 Log(10/1) = 

10 

10 0 0 0 0 
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Orang 0 0 1 0 0 3 log(10/3) = 

3,333 

0 0 3,333 0 0 

Yang 0 1 1 0 1 7 log(10/7) = 

1,428 

0 1,428 1,428 0 1,428 

Saya 0 0 0 0 1 4 log(10/4) = 

2,5 

0 0 0 0 2,5 

Teman 0 0 0 0 0 1 log(10/1) = 10 0 0 0 0 0 

 

Term (t) D  

6 

D  

7 

D 

8 

D  

9 

D 

10 

DF IDF=

𝐥𝐨𝐠 (
𝑵

𝒅𝒇𝒕
  )                                                                                    

TF.IDF 

D6 D7 D8 D9 D10 

Masak 0 0 0 0 0 1 Log(10/1) = 

10 

0 0 0 0 0 

Orang 0 1 0 1 0 3 log(10/3) = 

3,333 

0 3,333 0 3,333 0 

Yang 0 1 1 2 1 7 log(10/7) = 

1,428 

0 1,428 1,428 2,856 1,428 

Saya 0 1 0 2 1 4 log(10/4) = 

2,5 

0 2,5 0 5 2,5 

Teman 0 0 0 0 2 1 log(10/1) = 

10 

0 0 0 0 20 

 

Nilai TF-IDF tersebut digunakan untuk membentuk file train yang 

digunakan sebagai input proses SVM untuk membentuk model. File Train terdiri 

dari label dan fitur yang terdapat pada dataset. Setiap satu baris dalam file train 

terdiri dari label, id fitur dan nilai TF-IDF fitur tersebut. Adapun format file train 

sebagai berikut : 

<Label>`tabulasi` <idfitur:bobot>1`tabulasi`<idfitur:bobot>2...<idfitur:bobot>N 

4.4 Proses SVM 
Proses SVM akan melibatkan training menggunakan data latih untuk 

menghasilkan model pembelajaran dengan menggunakan k-fold cross validation, 

serta menggunakan parameter C dan Gamma. Model terbaik merupakan model 

yang memiliki nilai akurasi tertinggi dari pasangan C dan Gamma terbaik yang 

diperoleh dari teknik grid search dan dengan menggunakan 10-fold cross 

validation. Pada proses testing menggunakan data uji untuk mengklasifikasikan 

data uji tersebut. 

4.4.1 Pembelajaran dan Model  
Pembelajaran pada SVM menggunakan data latih untuk mendapatkan 

model klasifikasi pada SVM. Tahap pembelajaran ini melibatkan fungsi kernel 

sebagai fungsi transformasi. Kernel yang digunakan adalah kernel RBF. Kernel 
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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 menetukan 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.  

4.5 Klasifikasi 

Proses tahapan klasifikasi dilakukan terhadap data uji dengan input model 

hasil training terhadap data latih. 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. 

4.6 Perancangan 

 Perancangan klasifikasi kepribadian big five personality berdasarkan tweet 

berbahasa Indonesia pada Twitter dirancang berdasarkan tahapan analisa yang telah 

dilakukan sebelumnya. Bagian perancangan berisikan pembahasan mengenai 

perancangan basis data. 

4.5.1 Perancangan basis data 

 Perancangan basis data Twitter terdiri dari 4 tabel yaitu kamus kata dasar 

(basicword), data tweet, normalisasi, dan accounts. Berikut ini merupakan tabel 

pada database Twitter : 

Tabel 4. 11 Struktur Tabel Dalam Database Twitter 

No Nama Tabel 

1 katadasar 

2 tweets 
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No Nama Tabel 

3 normalisasi  

4 accounts 

 Berikut ini  struktur pada tabel Kata Dasar atau kamus kata dasar yang 

terdiri dari field seperti pada tabel di atas. 

tabel 4. 12 Struktur Tabel Kata Dasar 

No Nama field Type dan Length Primary Key 

1 nama varchar(100) yes 

2 tipe varchar(25) no 

 Berikut adalah struktur tebel tweet terdiri dari 8 field seperti tabel dibawah 

ini: 

Tabel 4. 13 Stuktur Tabel Tweets 

No Nama field Type dan Length Primary Key 

1 id  varchar(50) yes  

2 screen_name varchar(30) no 

3 user_id varchar(50) no 

4 tweet text  no 

5 preprocess text  no 

6 created_at datetime  no 

7 kelas int(11)  no 

8 keterangan varchar(20) no 

Berikut adalah struktur tebel Normalisasi terdiri dari 2 field seperti tabel 

dibawah ini : 

tabel 4. 14 Stuktur Tabel Normalisasi 

No Nama field Type dan Length Primary Key 

1 kata_tidakbaku varchar(50) no  

2 kata_baku varchar(50) no 

Berikut adalah struktur tebel account terdiri dari 16 field seperti tabel 

dibawah ini : 

tabel 4. 15 Stuktur Tabel Accounts 

No Field Type Primary 

1 id varchar(50) yes 

2 name varchar(500) no 

3 screen_name varchar(500) no 

4 description text no 

5 followers_count int(11) no 

6 friends_count int(11) no 

7 statuses_count int(11) no 
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No Field Type Primary 

8 favourites int(11) no 

9 hashtag int(11) no 

10 mention int(11) no 

11 url int(11) no 

12 kata int(11) no 

13 retweet int(11) no 

14 jumlah_tweet int(11) no 

15 percakapan int(11) no 

16 keaktifan int(11) no 

 

4.5.2 Perancangan Antarmuka 
Perancangan Antarmuka merupakan sarana pengembangan yang digunakan 

untuk membuat komunikasi yang baik antara sistem dengan penggunanya. 

Antarmuka dapat menerima informasi dari pengguna (user) dan memberikan 

informasi kepada pengguna (user) untuk membantu mengarahkan alur penelusuran 

masalah sampai ditemukan suatu solusi. Berikut adalah  rancangan antarmuka yang 

akan dibangun. 

1. Rancangan  halaman antarmuka beranda 

Halaman beranda merupakan halaman utama yang akan diakses dan 

ditampilkan aplikasi kepada pengguna. Halaman ini berisi tentang informasi judul 

penelitian, nama dan nim. Berikut ini adalah Gambar 4.7 rancangan antar muka 

halaman beranda: 
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Gambar 4. 6 Rancangan halaman antarmuka beranda 

2. Rancangan Halaman antarmuka Unduh Data Tweet 

Halaman unduh data merupakan halaman untuk mengunduh data-data yang 

akan digunakan untuk proses klasifikasi. Pada halaman ini juga terdapat tabel nama 

akun dan jumlah data yang sudah di unduh. Berikut ini adalah Gambar 4.8 

rancangan antar muka halaman unduh data : 

 

Gambar 4. 7 Rancangan halaman antarmuka unduh data tweet 
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3. Rancangan halaman  antarmuka  Preprocessing 

Halaman data merupakan halaman yang menampilkan data yang sudah di 

unduh dan diberi label secara manual di database. Terdapat tombol Praproses untuk 

memulai pre-processing data. Berikut ini adalah Gambar 4.9 rancangan antar muka 

halaman data : 

 

Gambar 4. 8 Rancangan halaman  antarmuka data dan preprocessing 

4. Rancangan Halaman Antarmuka  Dataset 

halaman dataset adalah tampilan pembagian data dimana pembagian datanya 

adalah Pengujian pertama diambil 80% sebagai data latih dan 20% sebagai data uji. 

Pengujian kedua diambil 90% sebagai data latih dan 10% data uji. Sedangkan untuk 

pengujian ketiga diambil 70% sebagai data latih dan 30% sebagai data uji. Berikut 

adalah tampilan dari halaman dataset : 
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Gambar 4. 9 Rancangan Halaman antarmuka  dataset 

5. Rancangan Halaman Antarmuka  Seleksi Fitur  

Proses ekstraksi fitur akan ditampilkan jumlah data tweet, nilai input threshold, 

dan jumlah feature berdasarkan nilai threshold yang telah ditentukan. Jumlah 

feature akan disimpan pada file feature.list 

 

Gambar 4. 10 Rancangan Halaman antarmuka  seleksi fitur 
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6. Rancangan Halaman antarmuka Training 

Halaman training berisikan pemrosesan data dengan menentukan nilai C dan 

Gamma terbaik yang telah diperoleh dari cross validation dengan cara grid search.  

Berikut adalah rancangan halaman training : 

 

Gambar 4. 11 Rancangan Halaman antarmuka training 

7. Rancangan Halaman  Antarmuka Testing 

testing akan menghasilkan akurasi dari klasifikasi yang benar berdasarkan data 

uji yang telah dilakukan proses pelabelan manual. Selain akurasi data klasifikasi 

yang benar, data yang salah akan ditampilkan di halaman ini. Berikut adalah 

rancangan halaman  testing : 

 

Gambar 4. 12 Rancangan Halaman  antarmuka testing 



 

 

BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 
Berdasarkan dari hasil analisa dan implementasi data tweet kepribadian big 

five personality, maka dapat diambi beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut: 

1. Metode Support Vector Machine dapat digunakan untuk melakukan klasifikasi 

kepribadian big five personality berdasarkan Tweet. 

2. Metode pembelajaran Support Vector Machine dalam mengklasifikasikan 

kepribadian big five personality berdasarkan tweet menghasilkan akurasi 

tertinggi sebesar 92.667% dengan parameter (C =  1.1, γ=1) dan menggunakan 

threshold 8.  

6.2 Saran 

1. Sistem klasifikasi akun Twitter ini dapat dikembangkan untuk memproses tweet 

dalam Bahasa Inggris, jadi tidak hanya memproses tweet bahasa Indonesia dan 

dikembangkan dengan pembacaan emoticon.  

2. Penelitian telah membahas penerapan klasifikasi kepribadian terhadap ruang 

lingkup mahasiswa, selanjutnya dapat dikembangkan dengan melakukan 

penelitian terkait kepribadian yang penerapannya berdasarkan pekerjaan.  

3. Untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan perbandingan metode 

klasifikasi untuk melihat perbandingan akurasi terhadap masing-masing 

metode. 
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LAMPIRAN A 

Berikut adalah data tweet yang telah diunduh sebanyak 1500 data. Terdiri dari tweet, preprocessing, kelas, dan keterangan, untuk 

menampilkan data seluruhnya dapat dilihat di proses.php. 

No screen_name tweet preprocess kelas keterangan 

1 IndahDarlianti 23.19 "masak mie yok, Ndah" ujar seorang abang ke adiknya. Adik tidak 

punya kuasa untuk menolak. Si Adik kapan kurusnya ini? 

masak mie ayo ndah ujar orang abang ke adik adik tidak punya 

kuasa untuk tolak si adik kapan kurus ini 

0 latih 

2 IndahDarlianti iseng liat ig artis yang julan gamis Ga sanggup scroll lama-lama. Harganya 

itu looo beryuta-yuta. Gamisku hanya remah-remah 

iseng lihat instagram artis yang julan gamis tidak sanggup scroll 

lama lama harga itu lo juta juta gamis hanya remah remah 

0 latih 

3 IndahDarlianti Tadi sore main basket buat ngilangin rasa bersalah setelah sejak pagi makan 

mulu. Eh malamnya sampai jam segini â€¦ https://t.co/1kob3XH2mP 

tadi sore main basket buat hilang rasa salah setelah sejak pagi 

makan mulu eh malam sampai jam segini 

0 latih 

4 IndahDarlianti Setiap tahun selalu "ih indah makin tinggi aja ya. Udah ngalahin ayahnya" 

"tahun besok udah ya, gak usah nambah â€¦ https://t.co/h9QItkcQq6 

tiap tahun selalu ih indah makin tinggi saja ya sudah kalah ayah 

tahun besok sudah ya tidak usah tambah 

0 latih 

5 IndahDarlianti Lagi duduk ngantri diapit cewe-cewe cakep. Ini malah ingus ga bisa ditolelir 

bgt keluar2 mulu. Pen kelihatan cakep jg akutu :( 

lagi duduk antre apit cewek cewek cakap ini malah ingus tidak bisa 

toleransi banget keluar mulu ingin lihat cakap jangan aku itu 

0 latih 

6 IndahDarlianti Akhir-akhir ini selalu sibuk dan ngerasa berjuang banget di minggu pertama 

tiap awal bulan. Abis itu leyeh-leyeh gak tau mau ngapain. 

akhir akhir ini selalu sibuk dan rasa juang sangat di minggu pertama 

tiap awal bulan habis itu lelah lelah tidak tahu mau apa 

0 uji 

7 IndahDarlianti Pagi senin bangunnya jam 10. Ngerasa seperti pengangguran :" pagi senin bangun jam rasa seperti anggur 0 latih 

8 IndahDarlianti Udah satu semester lebih kerjaan cuma nunggu-nunggu doang. Tahun ini 

sepertinya setengah tahun umurku dipakai buat menunggu. 

sudah satu semester lebih kerja cuma tunggu tunggu doang tahun 

ini seperti tengah tahun umur pakai buat tunggu 

0 latih 

9 IndahDarlianti Perempuan tuh gitu. Udah tau bakal dikecewakan, tapi masih aja mau 

menunggu masih aja berharap. Ujung-ujungnya malas â€¦ 

https://t.co/uxtffmreBX 

perempuan itu begitu sudah tahu bakal kecewa tapi masih saja mau 

tunggu masih saja harap ujung ujung malas 

0 latih 

10 IndahDarlianti terharu lhoo liat pemain Indonesia pada nangis. Aku ikutan terharu pengen 

nangis juga tapi bacotan komentatornya ngerusak mood. 

haru lo lihat main indonesia pada tangis aku ikut haru ingin tangis 

juga tapi bacot komentator rusak rasa 

0 latih 

11 IndahDarlianti Udah sebulan lebih, tiap malam selalu niat buat bangun siang sangking gak 

punya rencana. 

sudah bulan lebih tiap malam selalu niat buat bangun siang saking 

tidak punya rencana 

0 latih 

12 IndahDarlianti semua orang ingin tubuh ideal, akupun. Tapi kalau harus dengan cara 

menahan selera rasanya aku ndak kuaad :" 

semua orang ingin tubuh ideal aku tapi kalau harus dengan cara 

tahan selera rasa aku tidak kuat 

0 latih 

13 IndahDarlianti Jadi aku memilih untuk berolahraga demi tetap bisa makan apa yang aku 

mau. Yaa minimal gak merasa bersalah bgtlah kalau lagi makan. 

jadi aku pilih untuk olahraga demi tetap bisa makan apa yang aku 

mau ya minimal tidak rasa salah sangat kalau lagi makan 

0 latih 

14 IndahDarlianti Tah kenapa aku kurang sreg liat muka glowing ala orang Indo yang sebagian 

orang mungkin suka itu. â€¦ https://t.co/SIQWfHn6Ni 

entah kenapa aku kurang sreg lihat muka glowing ala orang 

indonesia yang bagi orang mungkin suka itu 

0 latih 
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15 IndahDarlianti Ketemu Mas somay langganan sejak jaman MTs. "eh, indah kok kurusan 

yaa sekarang" Rasanya pengen aku beli somaynya segerobak :))) 

temu abang somay langgan sejak zaman mts eh indah kok kurus ya 

sekarang rasa ingin aku beli somay gerobak 

0 latih 

16 IndahDarlianti Udah berminggu-minggu minum obat pereda nyeri, tapi tetap tidak bisa 

meredakan nyeri dihati. 

sudah minggu minggu minum obat reda nyeri tapi tetap tidak bisa 

reda nyeri hati 

0 latih 

17 IndahDarlianti Setelah ngalungin handuk berjam-jam akhirnya memutuskan buat masuk 

kamar mandi, di dalam kamar mandi tbtb malas. Keluar lagi ga jadi mandi. 

setelah kalung handuk jam jam akhir putus buat masuk kamar 

mandi di dalam kamar mandi tiba tiba malas keluar lagi tidak jadi 

mandi 

0 uji 

18 IndahDarlianti Kita ini terkadang sadar kok kalo pemalas, tau juga kalo sifat malas dan 

menunda-nunda itu ga baik. Tapi ya gimana.. 

kita ini kadang sadar kok kalau malas tahu juga kalau sifat malas 

dan tunda nunda itu tidak baik tapi ya bagaimana 

0 latih 

19 IndahDarlianti malam minggu dan hujannya merata ke seluruh pelosok merupakan suatu 

kebahagiaan. WAHAHA 

malam minggu dan hujan rata ke seluruh pelosok rupa suatu 

bahagia wahaha 

0 latih 

20 IndahDarlianti Sekarang tiap malam ibu naruh bawang merah yang udah dikupasin di 

kamar. Kata ibu semacam terapi buat ngilangin lelah â€¦ 

https://t.co/sD5O3uGp5b 

sekarang tiap malam ibu taruh bawang merah yang sudah kupas di 

kamar kata ibu macam terapi buat hilang lelah 

0 uji 

21 IndahDarlianti Pacaran memasuki tahun kelima pembahasan gak jauh-jauh dari "siang 

makan ini yuk" "ntar malam makan apa?" "kita â€¦ https://t.co/Xlk5yuIv5d 

pacar masuk tahun lima bahas tidak jauh jauh dari siang makan ini 

ayo nanti malam makan apa kita 

0 uji 

22 IndahDarlianti Ujan-ujanan udah kaya kucing kecebur got, nyampe depan rumah hujannya 

reda :) 

hujan sudah kaya kucing cebur got sampai depan rumah hujan reda 0 latih 

23 IndahDarlianti Yang jualan makanan di sekitaran kampus ini hari minggu pada libur. 

Mungkin mereka kira anak kuliahan hari munggu libur makan juga. 

yang jual makan di kitar kampus ini hari minggu pada libur 

mungkin mereka kira anak kuliah hari munggu libur makan juga 

0 latih 

24 IndahDarlianti 18 malam bobo di lantai rumah sakit, sepertinya tulang-tulang ini mulai 

terbiasa :') 

malam tidur di lantai rumah sakit seperti tulang tulang ini mulai 

biasa 

0 latih 

25 IndahDarlianti Setiap pulang ke rumah stok buah-buahan ga abis-abis. Curiga si ibuk mau 

buka pasar buah di dapur. 

tiap pulang ke rumah stok buah buah tidak habis habis curiga si ibu 

mau buka pasar buah di dapur 

0 latih 

26 IndahDarlianti Kalo di kos pengen makan pisang aja musti ganti baju dulu, keluarin motor, 

panas-panasan keluar gang, drama ngelewaâ€¦ https://t.co/9Hdk3ERCl2 

kalau di kos ingin makan pisang saja musti ganti baju dulu keluarin 

motor panas panas keluar gang drama ngelewa 

0 latih 

27 IndahDarlianti Udah lama berhenti nonton return of superman gara-gara ga ada song 

triplets. Sedih karena gabisa liat Minguk lagi.â€¦ https://t.co/A2mXQHq8iE 

sudah lama henti nonton return of superman gara gara tidak ada 

song triplets sedih karena tidak bisa lihat minguk lagi 

0 latih 

28 IndahDarlianti Kemarin jempol tangan kejepit pintu mobil, hari ini telunjuk kaki kejepit 

pintu. Indah ga ada yang nyakitin malah nyakitin diri sendiri. 

kemarin jempol tangan jepit pintu mobil hari ini telunjuk kaki jepit 

pintu indah tidak ada yang sakit malah sakit diri sendiri 

0 latih 

29 IndahDarlianti Bangun tidur iseng buka gugel searching tentang mimpi semalam. Masih 

kebayang-bayang karena nyeremin banget. â€¦ https://t.co/N9wquxn5TT 

bangun tidur iseng buka google searching tentang mimpi malam 

masih bayang bayang karena seram sangat 

0 latih 

30 IndahDarlianti A : kakak makan ya jajanannya B : gausaah! Capek bikinnya. Sekalian itu 

buat seminar hasil dan sidang â€¦ https://t.co/mRtDGukwl0 

a kakak makan ya jajan bahasa tidak perlu lelah bikin kali itu buat 

seminar hasil dan sidang 

0 latih 

31 IndahDarlianti Kalo pengen ngeliat orang sampe dorong-dorongan buat ngasih duit, coba 

deh datang ke bank diakhir batas pembayaran spp 

kalau ingin lihat orang sampai dorong dorong buat kasih uang coba 

deh datang ke bank akhir batas bayar spp 

0 latih 
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32 IndahDarlianti Setelah datang subuh, bediri depan pintu bank 1jam, desak-desak, dorong-

dorong, https://t.co/mSAwnCPWt7 

setelah datang subuh tegak depan pintu bank jam desak desak 

dorong dorong 

0 latih 

33 IndahDarlianti Bangun tidur di senin pagi "hai otakku kita mau ngapain hari ini?" "....." No 

respon No respon No respon Oke tidur lagi 

bangun tidur di senin pagi hai otak kita mau apa hari ini tidak 

respon tidak respon tidak respon baik tidur lagi 

0 latih 

34 IndahDarlianti Pengen sesekali bisa tidur cepat tapi pikiran kaya ga ngizinin, ada-ada aja 

yang dipikirin. 

ingin sekali bisa tidur cepat tapi pikir kaya tidak izin ada ada saja 

yang pikir 

0 uji 

35 IndahDarlianti Duh si anu apa kabar ya? Si anu katanya mau nikah deh. Ini si bambang 

kenapa belum ngabarin sih. Aduh skripsiku giâ€¦ https://t.co/RKMB6N25Ds 

duh si dia apa kabar ya si dia kata mau nikah deh ini si bambang 

kenapa belum kabar sih aduh skripsi gini 

0 latih 

36 IndahDarlianti Tips diet : Jangan makan diatas jam 7 malam Me : Aku makannya gak diatas 

jam 7 kok cuma dibawah jam 12 aja. 

tips diet jangan makan atas jam malam me aku makan tidak atas 

jam kok cuma bawah jam saja 

0 latih 

37 IndahDarlianti Aq pake lipstik pink Wahid : "Ih geli liatnya, ganti! ganti!" PROTES AE SI 

BAMBANG! 

aku pakai lipstik merah muda wahid ih geli liat ganti ganti protes 

saja si bambang 

0 latih 

38 IndahDarlianti ena ya kalo punya kakak, si adek tinggal ngomong: "kak pengen pizza" 

"kak, bikin donat yuk" "bakpao enak nih" https://t.co/PPVuwOHoJy 

enak ya kalau punya kakak si adek tinggal bicara kak ingin pizza 

kak buat donat ayo bakpau enak nih 

0 latih 

39 IndahDarlianti Lagi makan mie rebus, terus pas lagi pengen minum males ambil gelas. Aku 

minumin aja kuahnya. Sesimple itu aku, mas. 

lagi makan mie rebus terus pas lagi ingin minum malas ambil gelas 

aku minum saja kuah sederhana itu aku abang 

0 latih 

40 IndahDarlianti Balada makan indomie satu bungkus kurang dua bungkus gak abis balada makan indomie satu bungkus kurang dua bungkus tidak 

habis 

0 latih 

41 IndahDarlianti Akhir pekan pun masih ngerjain skripsi. start pagi sampai sore, pala pusing, 

pinggang pegel kebanyakan duduk, mataâ€¦ https://t.co/1nx80ngIuc 

akhir pekanbaru pun masih kerja skripsi mulai pagi sampai sore 

pala pusing pinggang pegal banyak duduk mata 

0 latih 

42 IndahDarlianti Demi Indonesia, hari ini akhirnya mandi jam 7 setelah hampir satu tahun 

gak pernah ngerasain mandi pagi ðŸ’ª #IndonesiaMemilih #Pilpres2019 

demi indonesia hari ini akhir mandi jam setelah hampir satu tahun 

tidak pernah rasa mandi pagi 

0 latih 

43 IndahDarlianti main pubg sebulan tapi tetep ga jago-jago. Udah lah aq tu jagonya cuma 

menyayangi kamu. 

main pubg bulan tapi tetap tidak pandai pandai sudah lah aku itu 

jago cuma sayang kamu 

0 latih 

44 IndahDarlianti Terimakasih BBM. Tanpamu aku mungkin gak bakalan bisa nyambet wahid 

dengan sok modus minta PIN BBM 5 tahun lalu :"") 

https://t.co/TzQ92NjdsU 

terimakasih bbm tanpa aku mungkin tidak bakal bisa sambet wahid 

dengan sombong modus minta pin bbm tahun lalu 

0 latih 

45 IndahDarlianti APA APAAN INI NYAMPE KAMPUNG MASIH NGERJAIN REVISI apa apa ini sampai kampung masih kerja revisi 0 latih 

46 IndahDarlianti Ngeprint udah abis se-rim belum selesai juga. Andai printernya bisa 

ngomong mungkin udah minta ocut. 

cetak sudah habis se rim belum selesai juga andai printer bisa bicara 

mungkin sudah minta ocut 

0 latih 

47 IndahDarlianti Balik-balik kue lebaran udah banyak ajee. Mamak sudah tidak menungguku 

pulang lagi :( SALAH SENDIRI PULANGNYA LAMA BENER! 

kembali kembali kue lebaran sudah banyak saja mamak sudah tidak 

tunggu pulang lagi salah sendiri pulang lama benar 

0 latih 

48 IndahDarlianti Udah pada libur, group-group alumni sudah mulai aktif kembali buat 

ngebahas bukber. 

sudah pada libur group group alumni sudah mulai aktif kembali 

buat bahas buka bersama 

0 latih 

49 IndahDarlianti Cewe-cewe yang ga suka nonton drakor ngisi waktu luangnya pada ngapain 

sih? 

cewek cewek yang tidak suka nonton drama korea isi waktu luang 

pada apa sih 

0 latih 
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50 IndahDarlianti Sedih ternyata udah diakhir ramadan. Tahun ini ibadahnya masih kurang 

maksimal, masih sibuk ngurus duniawi ðŸ˜¥ 

sedih nyata sudah akhir ramadhan tahun ini ibadah masih kurang 

maksimal masih sibuk urus duniawi 

0 latih 

51 IndahDarlianti Apa hukumnya dosen yang ngebiarin mahasiswa nungguin seharian selam 3 

hari sementara saat dichat cuma ngeread doang? 

apa hukum dosen yang ngebiarin mahasiswa tunggu hari selam hari 

sementara saat pesan cuma baca doang 

0 latih 

52 IndahDarlianti Kaget dong ada @Poconggg lewat di temlen. Ternyata setelah sekian lama 

belum ku unfollow akun ini. 

kejut dong ada lewat di beranda nyata setelah sekian lama belum 

aku unfollow akun ini 

0 latih 

53 IndahDarlianti Apapun jenis penyakitnya mau pusing, demam, pilek, asma, sakit gigi, asam 

lambung, diare, yang salah tetap HP. "HP TEROOS" 

apa jenis sakit mau pusing demam flu asma sakit gigi asam 

lambung diare yang salah tetap handphone handphone terus 

0 latih 

54 IndahDarlianti H - seminggu, pada ngajakin main teros. Dulu waktu aku golek-golek aja 

berbulan-bulan kemana aja kelen 

h minggu pada ajak main terus dulu waktu aku guling guling saja 

bulan bulan mana saja kalian 

0 latih 

55 IndahDarlianti Sejak jaman lagu sephia booming sampai saat ini, tiap kali ngeliat dan 

denger Duta nyanyi rasanya meleleeh:" 

sejak zaman lagu sephia booming sampai saat ini tiap kali lihat dan 

dengar duta nyanyi rasa leleh 

0 latih 

56 IndahDarlianti Sekarang kalo sore-sore gini pegawai kantor lurah depan rumah pada 

karaoke. Mayan dapat hiburan gratis. 

sekarang kalau sore sore begini pegawai kantor lurah depan rumah 

pada karaoke lumayan dapat hibur gratis 

0 latih 

57 IndahDarlianti Keranjang shopee kok ga ada batas penuhnya ya? Aku suka kalap main 

masuk-masukin keranjang aja :( Kalo ga checkout kepikiran :( 

keranjang shopee kok tidak ada batas penuh ya aku suka kalap main 

masuk masukin keranjang saja kalau tidak checkout pikir 

0 latih 

58 IndahDarlianti 3 minggu kurang tidur, bolak balik sana sini ngurusin banyak hal. 

Alhamdulillah masih ngerasain lelah berjuang. â€¦ https://t.co/4NPQiYDbjE 

minggu kurang tidur bolak kembali sana sini urus banyak hal 

alhamdulillah masih rasa lelah juang 

0 latih 

59 IndahDarlianti Jam 2 dini hari mata masih natap monitor. Kalo gini terus 10 tahun lagi udah 

dapat jabatan tinggi nih 

jam dini hari mata masih natap monitor kalau begini terus tahun 

lagi sudah dapat jabat tinggi nih 

0 latih 

60 IndahDarlianti Rumah baru selesai renovasi, jadi kepikiran pengen buat spot rebahan di 

setiap sisi ruangan 

rumah baru selesai renovasi jadi pikir ingin buat spot rebah di tiap 

sisi ruang 

0 latih 

61 IndahDarlianti Karena gak semua yang lagi sendirian ngerasa sepi.. Toh, udah seminggu 

sendirian di kost, tapi tetap ngerasa rame di dalam kepala :) 

karena tidak semua yang lagi sendiri rasa sepi toh sudah minggu 

sendiri di kos tapi tetap rasa ramai di dalam kepala 

0 latih 

62 IndahDarlianti *tlp* Kak ngp ndak pulang? Kami semuanya lagi ngumpul ni, naifa ulang 

tahun | terus apa acaranya dek? | makan-makan laaah *tetiba sedih :" 

telephone kak kenapa tidak pulang kami semua lagi kumpul ini 

naifa ulang tahun terus apa acara dek makan makan lah tiba tiba 

sedih 

0 latih 

63 IndahDarlianti Karena kebahagian itu cukup dengan merangkulmu di tengah kerinduan karena bahagia itu cukup dengan rangkul di tengah rindu 0 latih 

64 IndahDarlianti Rindu rumah nya udah terobati kok, tinggal rindu @WahitPermadi nya aja 

yang belum ðŸ˜ðŸ˜ðŸ˜ 

rindu rumah nya sudah obat kok tinggal rindu nya saja yang belum 0 latih 

65 IndahDarlianti karena menemanimu terlelap dan mendengar setiap helaan napasmu saat 

tertidur saja sudah sangat menenangkan hati :) goodnight 

karena teman lelap dan dengar tiap hela napas saat tidur saja sudah 

sangat tenang hati goodnight 

0 latih 

66 IndahDarlianti Sebut saja kami ini anak yang terjebak diantara kumpulan emak-emak dan 

mencoba untuk menghibur diri. https://t.co/nLQ753CXex 

sebut saja kami ini anak yang jebak antara kumpul emak emak dan 

coba untuk hibur diri 

0 latih 

67 IndahDarlianti Mereka datangin kamu disaat butuh doang kok, Ndah. Gak usah berharap 

lebih ya :) 

mereka datang kamu saat butuh doang kok ndah tidak usah harap 

lebih ya 

0 latih 



 

 
 

A
-5

 

68 IndahDarlianti Sehari ngampus, libur. Minggu depannya ngampus sehari, libur lagi. Gitu 

aja terus sebulan ni. 

hari kampus libur minggu depan kampus hari libur lagi begitu saja 

terus bulan ini 

0 latih 

69 IndahDarlianti Aku mah apa, gak dianggap ada dalam sebuah forum aja masih bisa 

bertahan nyampe acaranya kelar. 

aku mah apa tidak anggap ada dalam buah forum saja masih bisa 

tahan sampai acara kelar 

0 latih 

70 IndahDarlianti Ngeliat orang yang lagi caper sok akrab biar terlihat aktif aja udah mual. 

Gimana bisa gabung ama mereka? 

lihat orang yang lagi cari perhatian sombong akrab biar lihat aktif 

saja sudah mual bagaimana bisa gabung sama mereka 

0 latih 

71 IndahDarlianti Udah persiapan dr semalam, bangun subuh biar gak telat, berdoa hari ini gak 

jd mon(ster)day. Eh malah gak masuk. Mesti bahagia apa sedih ni? 

sudah siap dari malam bangun subuh biar tidak telat doa hari ini 

tidak jadi mohon ster day eh malah tidak masuk mesti bahagia apa 

sedih ini 

0 latih 

72 IndahDarlianti Naga-naga di perut, Curi semua nutrisi ðŸŽ¶ Eh enggak, curi lemak deng! naga naga di perut curi semua nutrisi eh tidak curi lemak dong 0 latih 

73 IndahDarlianti Orang yang nyeberang jalan sambil mainin gadget itu motivasi hidupnya 

apasih? 

orang yang seberang jalan sambil main gadget itu motivasi hidup 

apa 

0 latih 

74 IndahDarlianti Tuhan bersama orang-orang yang jam segini masih ngerjain tugas tuhan sama orang orang yang jam begini masih kerja tugas 0 uji 

75 IndahDarlianti Katanya datang ke kost jam 2, jam segini belum kelihatan. Bapak sayah 

ruarr biyasaah! 

kata datang ke kos jam jam begini belum lihat bapak saya luar biasa 0 latih 

76 IndahDarlianti Ngampus cuma senin pagi doang di minggu ini. Ah tertunda nikah seminggu 

ðŸ˜© 

kampus cuma senin pagi doang di minggu ini ah tunda nikah 

minggu 

0 latih 

77 IndahDarlianti Selamat pagi minggu! Jangan ingat kalau besok senin selamat pagi minggu jangan ingat kalau besok senin 0 latih 

78 IndahDarlianti UDAH SEBULAN YANG LALU DAN LO MASIH NGERIBUTIN HAL 

BEGITUAN SEKARANG? HAELAH TELAT WEEEY! 

sudah bulan yang lalu dan kamu masih ribut hal begitu sekarang 

haelah telat weey 

0 latih 

79 IndahDarlianti Ayah gak suka keributan. Apalagi kalau teriak-teriak gak jelas. Ayah mudah 

kaget. Denger gayung jatoh ke lantai kamar mandi aja ayah kaget 

ayah tidak suka ribut apalagi kalau teriak teriak tidak jelas ayah 

mudah kejut dengar gayung jatuh ke lantai kamar mandi saja ayah 

kejut 

0 latih 

80 IndahDarlianti Ayah kalo dengar suara heboh teriak2 atau dengar benda jatoh pasti udh 

mikirin hal yg aneh misalnya, "anak gua kenapa?" "anak gua jatoh ya?" 

ayah kalau dengar suara heboh teriak atau dengar benda jatuh pasti 

sudah pikir hal yang aneh misal anak aku kenapa anak aku jatuh ya 

0 latih 

81 IndahDarlianti Parahnya, orang terdekat yang kena imbas. Maafkan aku yang merepotkan 

kalian :""" 

parah orang dekat yang sentuh imbas maaf aku yang repot kalian 0 latih 

82 IndahDarlianti Acara tipi yang dibuat dengan tujuan pengen ngerubah pandangan jelek 

masyarakat thd polisi ðŸ˜… https://t.co/TA7ZhqWFDn 

acara televisi yang buat dengan tuju ingin rubah pandang jelek 

masyarakat terhadap polisi 

0 latih 

83 IndahDarlianti Programmer mah udah capek ngoding, tidur. Lagi tidur yang dimimpiin 

teteup lagi ngoding -_- 

programmer mah sudah lelah kode tidur lagi tidur yang mimpi tetap 

lagi kode 

0 latih 

84 IndahDarlianti Selamat pagi uts yang belum kelar padahal udah liburan akhir semester âœŒ selamat pagi ujian tengah semester yang belum kelar padahal sudah 

libur akhir semester 

0 latih 

85 IndahDarlianti Banyak orang yang mengambil kesempataan saat orang lain mendapat 

musibah. 

banyak orang yang ambil sempat saat orang lain dapat musibah 0 latih 

86 IndahDarlianti Banyak tipe manusia yang diciptakan Tuhan. Intinya baik aja dulu. banyak tipe manusia yang cipta tuhan inti baik saja dulu 0 latih 



 

 
 

A
-6

 

87 IndahDarlianti Biasanya kalau udah denger checksound di lapangan langsung kaget terus 

buru-buru mandi buat upacara. :" 

biasa kalau sudah dengar checksound di lapang langsung kejut terus 

buru buru mandi buat upacara 

0 latih 

88 IndahDarlianti Biasanya bangun jam 11, sekarang jam segini udah siap buat ngampus. 

Elaah 

biasa bangun jam sekarang jam begini sudah siap buat kampus 

elaah 

0 latih 

89 IndahDarlianti Level tertinggi keterbelakangan adalah ketika lo udah gak nonton tipi... 3 

minggu... 

level tinggi belakang adalah ketika kamu sudah tidak nonton 

televisi minggu 

0 uji 

90 IndahDarlianti Ngerjain tugas dari subuh nyampe magrib. Pulangnya tepar gak sadarkan 

diri. 

kerja tugas dari subuh sampai maghrib pulang tepar tidak sadar diri 0 uji 

91 IndahDarlianti Setiap ngeliat ada yang nyinyirin orang lain di sosmed, aku kok malah ga 

punya sesuatu yg harus dinyinyirin. https://t.co/k9dXPvPJX7 

tiap lihat ada yang nyinyir orang lain di sosial media aku kok malah 

tidak punya suatu yang harus cerewet 

0 latih 

92 IndahDarlianti Lupa kapan terakhir kali ngerasa kesel karena omongan orang lain yang ga 

enak tentang aku. 

lupa kapan akhir kali rasa kesal karena omong orang lain yang tidak 

enak tentang aku 

0 latih 

93 IndahDarlianti Aku seneng ajasih ga begitu banyak mikirin hal yang "kurang penting" gitu. 

Cuma mikirin kuliah aja rasanya kepala hampir meledak, Ndah :) 

aku senang saja tidak begitu banyak pikir hal yang kurang penting 

begitu cuma pikir kuliah saja rasa kepala hampir ledak ndah 

0 latih 

94 IndahDarlianti Pada suatu ketika, hiduplah seorang cewe yang ketika satnight dia masih aja 

ngoding nyampe subuh. The end 

pada suatu ketika hidup orang cewek yang ketika malam minggu 

dia masih saja kode sampai subuh teh selesai 

0 latih 

95 IndahDarlianti Nambah seminggu lagi apa yaah buat leyeh-leyeh, tiduran, nonton drama? nambah minggu lagi apa yaah buat lelah lelah tidur nonton drama 0 latih 

96 IndahDarlianti Ga dikerjain kepikiran akhirnya kebawa mimpi. Mau dikerjain tapi males. tidak kerja pikir akhir bawa mimpi mau kerja tapi malas 0 latih 

97 IndahDarlianti Bangun jam segini karena pengen pup itu manusiawi ga sih? bangun jam begini karena ingin berak itu manusiawi tidak sih 0 latih 

98 IndahDarlianti Minggu ketiga datang jam 7 pagi, antriannya udah rame. Minta ttd doang 

segininya bgt yaawlah 

minggu tiga datang jam pagi antri sudah ramai minta tanda doang 

begini banget yaawlah 

0 latih 

99 IndahDarlianti demamnya kompak serumah. Jadi kayak tinggal di pengungsian, satu kamar 

satu orang. Biar ga nyebarin virus ðŸ˜ž 

demam kompak rumah jadi seperti tinggal di ungsi satu kamar satu 

orang biar tidak sebar virus 

0 latih 

100 IndahDarlianti Kalau ada yang nyeletuk "iya masih main twitter, Ndah?" rasanya pengen 

ngajak duduk bareng di kantin, traktirinâ€¦ https://t.co/Iq4U6tjxhU 

kalau ada yang celetuk iya masih main twitter ndah rasa ingin ajak 

duduk bareng di kantin traktir 

0 latih 

101 nurfadillahhmz @AfriliaBerl yang lama gak bisa dipakai huhu yang lama tidak bisa pakai huhu 1 latih 

102 nurfadillahhmz @AfriliaBerl jangan suka ninggalin dong jangan suka tinggal dong 1 latih 

103 nurfadillahhmz @AfriliaBerl siapa yang berani " nya ninggalin ?? siapa yang berani nya tinggal 1 latih 

104 nurfadillahhmz @AfriliaBerl bukain pintu dong kalau datang lagi buka pintu dong kalau datang lagi 1 latih 

105 nurfadillahhmz @AfriliaBerl kasian sama orang, orang gak kasian sama kita ðŸ™ƒ kasih sama orang orang tidak kasih sama kita 1 latih 

106 nurfadillahhmz @AfriliaBerl super sekali super sekali 1 uji 

107 nurfadillahhmz @AfriliaBerl sini sini biar disembuhin sini sini biar sembuh 1 uji 

108 nurfadillahhmz @AfriliaBerl yakin, ambil jurusan kedokteran dulu tapi yakin ambil jurus dokter dulu tapi 1 latih 

109 nurfadillahhmz engk, engk ternyata iya kan bgst :) tidak tidak nyata iya kan bangsat 1 latih 

110 nurfadillahhmz sudah jujur saja, jangan memendam terlalu lama sudah jujur saja jangan pendam lalu lama 1 latih 

111 nurfadillahhmz runtuh sudah niat belajar ku .... runtuh sudah niat ajar aku 1 latih 
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112 nurfadillahhmz @abcdefifonin @YuanMaharsyah karna skin care rusak move on sebelanga 

@YuanMaharsyah 

karena skin perhatian rusak move on belanga 1 uji 

113 nurfadillahhmz 'yaudah' kata terfavorit bulan ini iya sudah kata favorit bulan ini 1 latih 

114 nurfadillahhmz ternyata untuk tidak menyebalkan itu susah nyata untuk tidak sebal itu susah 1 latih 

115 nurfadillahhmz karna, hanya perlu pembiasaan diri karena hanya perlu biasa diri 1 latih 

116 nurfadillahhmz Niatnya bangun pagi buat ngerjain tugas, nyatanya bangun pagi buat tidur 

lagi ~ 

niat bangun pagi buat kerja tugas nyata bangun pagi buat tidur lagi 1 latih 

117 nurfadillahhmz @dsuperboy engk, pokok nya engk, aku mau bilang engk tidak pokok nya tidak aku mau bilang tidak 1 latih 

118 nurfadillahhmz Disaat kita terlalu mikirin capek nya orang lain orang lain belum tentu 

mikirin capek nya kita, begitu juga perasaaâ€¦ https://t.co/7cRaqOkmWI 

saat kita lalu pikir lelah nya orang lain orang lain belum tentu pikir 

lelah nya kita begitu juga rasa 

1 latih 

119 nurfadillahhmz Menari nari diatas penderitaan orng ada asik nya juga *disaat jiwa negatifku 

muncul* 

tari nari atas deritaan orang ada asik nya juga saat jiwa negatif 

muncul 

1 latih 

120 nurfadillahhmz @FiersaBesari auto pengen nyanyi otomatis ingin nyanyi 1 latih 

121 nurfadillahhmz RT @andihiyat: Di tengah keramaian aku masih merasa sepi. Bukan sepi di 

sekitar, tapi sepi di hati. 

di tengah ramai aku masih rasa sepi bukan sepi di kitar tapi sepi di 

hati 

1 uji 

122 nurfadillahhmz RT @handokotjung: Hal yang bisa bikin hidup lebih #JadiBerarti: - Kalo 

temen jualan, jangan minta harga temen - Kalo ada yang ultah, beliiâ€¦ 

hal yang bisa buat hidup lebih kalau teman jual jangan minta harga 

teman kalau ada yang ultah beli 

1 latih 

123 nurfadillahhmz @Ry_0_7 coret nama dari daftar wisuda juga bisa coret nama dari daftar wisuda juga bisa 1 latih 

124 nurfadillahhmz RT @andihiyat: Kalo mau benci sama orang yaudah benci aja gapapa, tapi 

ngga usah pake ngajak-ngajak orang buat benci juga dong, ngerepotinâ€¦ 

kalau mau benci sama orang iya sudah benci saja tidak apa apa tapi 

tidak usah pakai ajak ajak orang buat benci juga dong ngerepotin 

1 latih 

125 nurfadillahhmz RT @jangandengerin: Menikahlah dengan seseorang yang tahu bagaimana 

buruknya kamu, bagaimana kacaunya kamu. Tapi ia selalu sigap untuk 

mempertahankan €¦ 

rt nikah dengan orang yang tahu bagaimana buruk kamu bagaimana 

kacau kamu tapi dia selalu sigap untuk tahan 

1 latih 

126 nurfadillahhmz RT @saraswtt: yaAllah tolong musnahkan sifat â€œmenundaâ€• dan rasa 

â€œmalasâ€� ku ðŸ˜ðŸ™�ðŸ�» 

yaallah tolong musnah sifat tunda dan rasa malas aku 1 latih 

127 nurfadillahhmz @YuanMaharsyah mungkin sekrang kamu suka pria mungkin sekrang kamu suka pria 1 uji 

128 nurfadillahhmz RT @andihiyat: Tips biar kuat puasanya: Kalo ngga penting-penting amat 

ngga usah gerak 

tips biar kuat puasa kalau tidak penting penting banget tidak usah 

gerak 

1 uji 

129 nurfadillahhmz RT @dsuperboy: Kau akan kehilangan hal-hal yang tak kau jaga dengan 

baik. Lalu menyesalah karena pernah mengabaikannya. 

kamu akan hilang hal hal yang tidak kamu jaga dengan baik lalu 

menyesalah karena pernah abai 

1 latih 

130 nurfadillahhmz RT @Ekoriizky: Tips buat tugas, jangan liat hp :) Sekali Notif masuk, tugas 

menumpuk! ðŸ™‚ 

tips buat tugas jangan lihat handphone sekali notif masuk tugas 

tumpuk 

1 latih 

131 nurfadillahhmz RT @dsuperboy: Mulai belajar untuk tidak menyalahkan siapa pun atas 

risiko yang diterima. Mulailah mengerti bahwa hidupmu adalah tanggung 

jawab kamu sendiri €¦ 

rt mulai ajar untuk tidak salah siapa pun atas risiko yang terima 

mulai paham bahwa hidup adalah tanggung jawab kamu sendiri 

1 latih 

132 nurfadillahhmz RT @dsuperboy: Tidak semua orang baik, tapi pasti ada yang baik. Sama 

seperti tidak semua orang jahat, meski ada yang jahat. 

tidak semua orang baik tapi pasti ada yang baik sama seperti tidak 

semua orang jahat meski ada yang jahat 

1 latih 
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133 nurfadillahhmz RT @FiersaBesari: Bukan bagaimana cara kita mati, tapi bagaimana cara 

kita menghabiskan hidup 

bukan bagaimana cara kita mati tapi bagaimana cara kita habis 

hidup 

1 uji 

134 nurfadillahhmz RT @jangandengerin: Cobalah untuk bersikap biasa aja. Tidak perlu merasa 

seistimewa itu dengan segala kebaikan yang telah ditampakkannya. â€¦ 

coba untuk sikap biasa saja tidak perlu rasa istimewa itu dengan 

semua baik yang telah tampak 

1 latih 

135 nurfadillahhmz RT @ntsana_: Ia ingin ceritanya kau dengar. Ia ingin tangisnya kau dekap. 

Ia ingin kau ada. . Perempuan 

dia ingin cerita kamu dengar dia ingin tangis kamu dekap dia ingin 

kamu ada perempuan 

1 latih 

136 nurfadillahhmz mungkin benar, terlalu sibuk mungkin benar lalu sibuk 1 latih 

137 nurfadillahhmz @YuanMaharsyah wc nya dalam kamar aja masih mager -,- wc nya dalam kamar saja masih malas gerak 1 latih 

138 nurfadillahhmz RT @FiersaBesari: Coba, apa-apa itu cek validitas beritanya dulu. Jangan 

sampai, langsung share ke sana-sini. Lantas, ketika beritanya tidaâ€¦ 

coba apa apa itu cek validitas berita dulu jangan sampai langsung 

share ke sana sini lantas ketika berita tidak 

1 latih 

139 nurfadillahhmz RT @andihiyat: Yang bikin selalu merasa kekurangan adalah keinginan 

yang terlalu berlebihan 

yang buat selalu rasa kurang adalah ingin yang lalu lebih 1 latih 

140 nurfadillahhmz RT @dsuperboy: Mau twitteran saja harus modal kuota. Masa iya kamu 

ngajak dia hidup bersama cuma modal kata cinta. 

mau twitteran saja harus modal kuota masa iya kamu ajak dia hidup 

sama cuma modal kata cinta 

1 latih 

141 nurfadillahhmz Aku datang karena ingin sekali melihatmu aku datang karena ingin sekali lihat 1 latih 

142 nurfadillahhmz RT @dsuperboy: Selamat istirahat kamu yang lelah. Tubuhmu butuh rehat. 

Esok semoga jadi lebih mudah dilalui. 

selamat istirahat kamu yang lelah tubuh butuh rehat besok moga 

jadi lebih mudah lalu 

1 latih 

143 nurfadillahhmz RT @FiersaBesari: Berkomitmen bukan berarti tidak pernah jenuh. 

Berkomitmen berarti bisa menerima konsekuensi kejenuhan, mencari solusi, 

â€¦ 

komitmen bukan arti tidak pernah jenuh komitmen arti bisa terima 

konsekuensi jenuh cari solusi 

1 latih 

144 nurfadillahhmz @YuanMaharsyah berterimakasih lah pada berak yang ingin keluar :) terima kasih lah pada berak yang ingin keluar 1 latih 

145 nurfadillahhmz RT @andihiyat: Ngga enak jadi orang yang ngga enakan, ngga enak banget 

sumpah. 

tidak enak jadi orang yang tidak enak tidak enak sangat sumpah 1 latih 

146 nurfadillahhmz RT @Regyleonardo: Lebih kepada sebuah kesadaran bahwa tidak semua 

orang bisa menerima orang lain apa adanya. 

lebih kepada buah sadar bahwa tidak semua orang bisa terima orang 

lain apa ada 

1 latih 

147 nurfadillahhmz Hari ini tempat tidur terasa sangat nyaman, seseorang tolong bawa aku 

keluar ... 

hari ini tempat tidur asa sangat nyaman orang tolong bawa aku 

keluar 

1 latih 

148 nurfadillahhmz RT @Granitaa_: Jadikan aku rumah. Bukan hanya utk melepas lelah, tapi 

juga satu-satunya alasan betapa pentingnya untuk pulang. Bukan karenaâ€¦ 

jadi aku rumah bukan hanya untuk lepas lelah tapi juga satu satu 

alas betapa penting untuk pulang bukan karena 

1 latih 

149 nurfadillahhmz @junayyy__ udahh ada, kan kaget aku tuu udahh ada kan kejut aku itu 1 latih 

150 nurfadillahhmz @andihiyat kebanyakan mikirin idup, ampe lupa mikirin yang lain banyak pikir hidup sampai lupa pikir yang lain 1 latih 

151 nurfadillahhmz @thaliawlndr mau, kan makan gratis mau kan makan gratis 1 latih 

152 nurfadillahhmz Abis lebaran : Ekspektasi BB &gt; 45 kg Realita BB = 42 kg NICE :) habis lebaran ekspektasi berat badan begitu kilogram realita berat 

badan kilogram bagus 

1 latih 

153 nurfadillahhmz @jefrinichol bisa gak, gak ganteng ?? bisa tidak tidak ganteng 1 latih 
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154 nurfadillahhmz RT @andihiyat: Udah niat mau di rumah aja, ngga mau ke mana-mana, ada 

aja yang ngajak main Giliran lagi pengen banget keluar, ngga ada yang 

ngajak â€¦ 

sudah niat mau di rumah saja tidak mau ke mana mana ada saja 

yang ajak main gilir lagi ingin sangat keluar tidak ada yang ajak 

1 latih 

155 nurfadillahhmz RT @nnmlyna13: Tidak pergi keluar saat malam Minggu adalah caraku 

menjaga perasaan pasanganku. 

tidak pergi keluar saat malam minggu adalah cara jaga rasa pasang 1 latih 

156 nurfadillahhmz Memulai untuk menjadi hebat mulai untuk jadi hebat 1 latih 

157 nurfadillahhmz RT @aulmaulidiana: Katanya â€œbuah jatuh gajauh dari pohonâ€• 

Mamaku bilang dulu dia seusiaku rajin, Kenapa aku pemalas? Apaka aku 

anak yang â€¦ 

kata buah jatuh tidak jauh dari pohon mama bilang dulu dia usia 

rajin kenapa aku malas apakah aku anak yang 

1 latih 

158 nurfadillahhmz RT @jayakabajay: Kalimat paling sakti untuk melawan rasa insecure: 

â€œYa udah lah.â€• 

kalimat paling sakti untuk lawan rasa insecure ya sudah lah 1 latih 

159 nurfadillahhmz RT @Ekoriizky: Kegiatan sehari hari ku adlah mlhat story tman ku yg asik 

liburan ðŸ¥° 

giat hari hari aku adalah lihat cerita tman aku yang asik libur 1 latih 

160 nurfadillahhmz lapar tapi hujan lapar tapi hujan 1 latih 

161 nurfadillahhmz RT @ainnatasya99: aku rasa kita cocok. aku rasa kita cocok 1 latih 

162 nurfadillahhmz RT @yaelahcan: Alasan menyimpan perasaan sendiri : Karena saya tau, 

meskipun saya bercerita tak akan ada satu orang pun yang mengerti. 

alas simpan rasa sendiri karena saya tahu meski saya cerita tidak 

akan ada satu orang pun yang paham 

1 latih 

163 nurfadillahhmz RT @Azabkuburpedih: Kalo chat aku ga dibales bales ato ga dibaca-baca. 

Suka aku tarik lagi ato hapus chatnya. Males anjir â€¦ 

kalau pesan aku tidak dibales bales atau tidak baca baca suka aku 

tarik lagi atau hapus chatnya malas anjing 

1 latih 

164 nurfadillahhmz RT @Valinayolanda: 1 : "kamu tidak percaya diri sejak awal. Ini sudah 

berakhir" 2 : "jika dia penting, curigailah sampai akhir, dan lupakâ€¦ 

kamu tidak percaya diri sejak awal ini sudah akhir jika dia penting 

curiga sampai akhir dan lupa 

1 latih 

165 nurfadillahhmz Hujan, dingin, bersin ðŸ¤§ hujan dingin bersin 1 latih 

166 nurfadillahhmz RT @HeyBudie: Saling memberikan perhatian. Namun tanpa ada ikatan. saling beri hati namun tanpa ada ikat 1 latih 

167 nurfadillahhmz RT @tempatsinggahmu: Kadang, sadar gak sadar, kita suka menuntut orang 

lain untuk memahami kita lebih jauh. Sedangkan diri kita sendiri, â€¦ 

kadang sadar tidak sadar kita suka tuntut orang lain untuk paham 

kita lebih jauh dang diri kita sendiri 

1 latih 

168 nurfadillahhmz @kaesangp lucu bgt si mas, anak nya siapa si ? lucu banget si abang anak nya siapa si 1 latih 

169 nurfadillahhmz RT @yaelahcan: Ketika udah niat mau rajin eh ngeliat kasur ngegoda 

banget. Ujung ujungnya rebahan lagi rebahan lagi. Itu manusia apa bandeâ€¦ 

ketika sudah niat mau rajin eh lihat kasur goda sangat ujung ujung 

rebah lagi rebah lagi itu manusia apa bandel 

1 latih 

170 nurfadillahhmz RT @dsuperboy: dia jarang bilang sayang, nyaris tak pernah. tapi dia yang 

paling keras berjuang. membahagiakan. mendukung hingga sampai tujuan 

â€¦ 

dia jarang bilang sayang nyaris tidak pernah tapi dia yang paling 

keras juang bahagia dukung hingga sampai tuju 

1 latih 

171 nurfadillahhmz RT @Poconggg: Definisi sedih: ketika weekdays susah bangun pagi, giliran 

weekend pas lagi bisa santai kebangunnya malah pagi. 

definisi sedih ketika weekdays susah bangun pagi gilir weekend pas 

lagi bisa santai bangun malah pagi 

1 latih 

172 nurfadillahhmz @adeern23 ditunggu undangannya de tunggu undang de 1 latih 

173 nurfadillahhmz @Poconggg gak bisa bg, beliin dong yang kayak gitu :) tidak bisa abang beli dong yang seperti begitu 1 latih 

174 nurfadillahhmz harus banyak " cuci muka biar sadar salah nya apa harus banyak cuci muka biar sadar salah nya apa 1 latih 

175 nurfadillahhmz Saya hanya hidup sekali dan saya hanya ingin bahagia saya hanya hidup sekali dan saya hanya ingin bahagia 1 latih 
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176 nurfadillahhmz Bersikap sewajarnya, Bertindak seperlunya sikap wajar tindak perlu 1 latih 

177 nurfadillahhmz RT @andihiyat: Lebih gampang emang nyari temen ketawa daripada temen 

susah 

lebih gampang emang cari teman tawa dari pada teman susah 1 latih 

178 nurfadillahhmz RT @iirman_: â € â € â € â € â € â € â € â € â € â € â € â € Perbaiki 

sholatmu, maka Allah akan mempermudah urusanmu â € â € â €â€¦ 

baik sholat kamu maka allah akan mudah urus 1 latih 

179 nurfadillahhmz RT @kumparan: Taurus Taurus tidak suka kalau dirinya tidak didengarkan. 

Taurus butuh untuk merasa dihargai, ia akan menegur siapa pun â€¦ 

taurus taurus tidak suka kalau diri tidak dengar taurus butuh untuk 

rasa harga dia akan tegur siapa pun 

1 latih 

180 nurfadillahhmz RT @Aldysuhanda1: Ada orang yang meminta maaf atas suatu kesalahan 

yang diperbuatnya. -Ini biasa. Ada juga orang yang meminta maaf atas suatu 

yang tidak diperbuatnya€¦ 

rt ada orang yang minta maaf atas suatu salah yang buat ini biasa 

ada juga orang yang minta maaf atas suatu yang tidak buat 

1 latih 

181 nurfadillahhmz RT @dsuperboy: Bulatkan tekad untuk pindah. Penuhkan hati untuk lepas. 

Perjalanan harus dilanjutkan. Kenangan cukup demikian. Tidak akan â€¦ 

bulat tekat untuk pindah penuh hati untuk lepas jalan harus lanjut 

kenang cukup demikian tidak akan 

1 latih 

182 nurfadillahhmz RT @radenrauf: Gatau ah kangen tidak tahu ah kangen 1 latih 

183 nurfadillahhmz RT @dsuperboy: Tak sepakat, tak apa-apa. Asal jangan memaksa. Tak 

sewarna, tak apa-apa, asal tetap saling menghargai. 

tidak sepakat tidak apa apa asal jangan paksa tidak warna tidak apa 

apa asal tetap saling harga 

1 latih 

184 nurfadillahhmz RT @andihiyat: Punya uang ngga mesti banyak, yang penting cukup. Cukup 

buat makan, cukup buat belanja, cukup buat senang-senang,â€¦ 

punya uang tidak mesti banyak yang penting cukup cukup buat 

makan cukup buat belanja cukup buat senang senang 

1 uji 

185 nurfadillahhmz RT @Poconggg: Selamat pagi teman-teman yang sedang berjuang. Selamat 

kerja, yaa. Semangat terus! Sampai alasan kamu ganti passport karna penuh 

€¦ 

rt selamat pagi teman teman yang sedang juang selamat kerja ya 

semangat terus sampai alas kamu ganti passport karena penuh 

1 latih 

186 nurfadillahhmz RT @yaelahcan: Sayang sama diri sendiri dulu, baru sayang sama orang 

lain. Jangan sampe udah sayang sama orang lain lupa sayang sama diriâ€¦ 

sayang sama diri sendiri dulu baru sayang sama orang lain jangan 

sampai sudah sayang sama orang lain lupa sayang sama diri 

1 latih 

187 nurfadillahhmz RT @Greschinov: Aku pas kuliah: - Gak punya international exposure. - 

Gak double degree. - Gak pernah ikut summer program. - Minim 

pengalamâ€¦ 

aku pas kuliah tidak punya international exposure tidak double 

degree tidak pernah ikut summer program minim alam 

1 latih 

188 nurfadillahhmz padahal udah diniat" in tetep aja gak terlaksana huft padahal sudah niat ini tetap saja tidak laksana huft 1 latih 

189 nurfadillahhmz disaat duit tipis, keinginan menjadi tebal saat uang tipis ingin jadi tebal 1 latih 

190 nurfadillahhmz RT @Viccent22: Pengennya : Nabung biar bisa ngumpulin duit. Nyatanya : 

Udah pake dulu deh buat ini. Udah pake dulu deh buat itu. Udah pakeâ€¦ 

pengen nabung biar bisa kumpul uang nyata sudah pakai dulu deh 

buat ini sudah pakai dulu deh buat itu sudah pakai 

1 latih 

191 nurfadillahhmz disaat niatku menggebu, mati lampu saat niat gebu mati lampu 1 latih 

192 nurfadillahhmz RT @andihiyat: Maafin aku kalo terlihat sebagai pribadi yang 

mengecewakan 

maafin aku kalau lihat bagai pribadi yang kecewa 1 latih 

193 nurfadillahhmz kadang suka bingung, bingung apa yang dibingungkan kadang suka bingung bingung apa yang bingung 1 latih 

194 nurfadillahhmz memanfaatkan waktu sebaik mungkin manfaat waktu baik mungkin 1 latih 

195 nurfadillahhmz RT @junayyy__: Waktu ada masalah aku : "Bodoamat ah males mikir" aku: 

"Kok jadi gini, Kok bisa sih??" Ternyata bersikap bodoamat €¦ 

rt waktu ada masalah aku bodoh sangat ah malas pikir aku kok jadi 

begini kok bisa sih nyata sikap bodoh sangat 

1 latih 

196 nurfadillahhmz RT @HeyBudie: Udah tau enggak mungkin, masih aja dilakuin. sudah tahu tidak mungkin masih saja dilakuin 1 latih 
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197 nurfadillahhmz ketemu emak langsung mewek, selemah itu aku temu emak langsung mewek lemah itu aku 1 uji 

198 nurfadillahhmz @FahrurroziHRP harap bersabar ini ujian harap sabar ini uji 1 latih 

199 nurfadillahhmz RT @uttazt_: Golongan orang yang tidurnya, kipas angin harus nyala tapi 

tidurnya pake selimut. 

golong orang yang tidur kipas angin harus nyala tapi tidur pakai 

selimut 

1 latih 

200 nurfadillahhmz masih muda hobinya mengumpat :) masih muda hobi umpat 1 latih 

201 celotehfin Entah mungkin karena awal, atau karena sudah paham sifatnya, atau sudah 

bisa belajar. Aku merasa tenang. Tanpa perlu kwatir¦ 

https://t.co/eXLPCJsc1P 

entah mungkin karena awal atau karena sudah paham sifat atau 

sudah bisa ajar aku rasa tenang tanpa perlu kwatir 

1 uji 

202 celotehfin Jalan hidup tiap2 orang itu beda2. Sifat tiap2 orang itu beda2. Rejeki tiap2 

orang itu beda2. Berhenti membanding-bandingkan. Paham? 

jalan hidup tiap orang itu beda sifat tiap orang itu beda rezeki tiap 

orang itu beda henti banding banding paham 

1 latih 

203 celotehfin Nanti juga paham kenapa takdirnya kayak begini. Intinya, jalani dan hadapi. 

Bagaimanapun kedepannya. 

nanti juga paham kenapa takdir seperti begini inti jalan dan hadap 

bagaimana depan 

1 latih 

204 celotehfin Sebenernya gak ada yang salah jalin silaturrahmi sama mantan. Asalkan 

masih inget daratan. Paham? 

benar tidak ada yang salah jalin silaturrahmi sama mantan asal 

masih ingat darat paham 

1 latih 

205 celotehfin Selamat ulang tahun. Teruntukmu yang pernah singgah. Lalu memilih pergi. selamat ulang tahun untuk yang pernah singgah lalu pilih pergi 1 latih 

206 celotehfin Sudah. Ada atau tidak ada dia, kau akan tetap hidup dan menjalankan 

rutinitasmu. 

sudah ada atau tidak ada dia kamu akan tetap hidup dan jalan 

rutinitas 

1 latih 

207 celotehfin Kadang takdir selucu ini. Dari sekian banyak yang terlihat. Kau memilih 

yang tak terlihat. Dari sekian banyak yang mendekati €¦ 

https://t.co/Dy03tVTwqX 

kadang takdir lucu ini dari sekian banyak yang lihat kamu pilih 

yang tidak lihat dari sekian banyak yang dekat 

1 latih 

208 celotehfin Saat kamu diam. Aku hanya bingung, apakah kamu butuh ruang? Atau kamu 

butuh aku? 

saat kamu diam aku hanya bingung apakah kamu butuh ruang atau 

kamu butuh aku 

1 uji 

209 celotehfin Lagi-lagi aku belajar. Aku gak bisa gitu aja maksa seseorang untuk selalu 

ada buat aku. Meski sebenernya aku butuh dia. 

lagi lagi aku ajar aku tidak bisa begitu saja maksa orang untuk 

selalu ada buat aku meski benar aku butuh dia 

1 latih 

210 celotehfin Hati-hati dengan ucapan manis. Buah yang terlalu manis aja, lama-lama bisa 

jadi busuk. 

hati hati dengan ucap manis buah yang lalu manis saja lama lama 

bisa jadi busuk 

1 latih 

211 celotehfin Apapun yang terjadi, kau tetap wanita tangguh. Sekeras apapun kau 

menangis, tetap bangkit. 

apa yang jadi kamu tetap wanita tangguh keras apa kamu tangis 

tetap bangkit 

1 latih 

212 celotehfin Dulu, kamu jadi patah hati terindahku. Tapi itu Dulu, sebelum kamu 

memintaku untuk mengikhlaskan semua yang telah berlalu. 

dulu kamu jadi patah hati indah tapi itu dulu belum kamu minta 

untuk ikhlas semua yang telah lalu 

1 latih 

213 celotehfin Terlalu banyak hal tidak menyenangkan. Terlalu banyak goresan luka. 

Jangan. Jangan bandingkan deritaku dengan deritamu ¦ 

https://t.co/rP1PqbMztf 

lalu banyak hal tidak senang lalu banyak gores luka jangan jangan 

banding derita dengan derita 

1 latih 

214 celotehfin Ada wanita yang sudah dicaci maki pasangannya, tapi tetap bertahan. Kalian 

bilang dia bodoh. Tapi ku bilang, dia tulus. 

ada wanita yang sudah caci maki pasang tapi tetap tahan kalian 

bilang dia bodoh tapi aku bilang dia tulus 

1 latih 

215 celotehfin Tiap sakit selalu bilang "enggak apa-apa", "nanti juga sembuh". Supaya apa? 

Supaya kamu gak khawatir dan sedih disana. 

tiap sakit selalu bilang tidak apa apa nanti juga sembuh supaya apa 

supaya kamu tidak khawatir dan sedih sana 

1 latih 
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216 celotehfin Dari sekian banyak pria. Baru kamu yang minta untuk segera dikenalkan ke 

orangtua. 

dari sekian banyak pria baru kamu yang minta untuk segera kenal 

ke orangtua 

1 latih 

217 celotehfin Dari dulu, ketemunya sama orang yang cuma ngumbar kata2 manis. 

Sekarang jadi bingung, mau percaya atau enggak. 

dari dulu temu sama orang yang cuma umbar kata manis sekarang 

jadi bingung mau percaya atau tidak 

1 latih 

218 celotehfin Kemarin, ada yang pergi kerja. Bawa cas hp. Tapi hpnya ketinggalan di 

rumah. Mau ngakak takut dosa. 

kemarin ada yang pergi kerja bawa cas handphone tapi handphone 

tinggal di rumah mau ketawa takut dosa 

1 latih 

219 celotehfin Makasih, teruntukmu yang selalu jadi buku disaat aku ingin menulis. makasih untuk yang selalu jadi buku saat aku ingin tulis 1 latih 

220 celotehfin Rasanya tidak karuan. Menjelimet. Sama seperti hancur dulu kala. Tapi ini 

bukan hancur, hanya sedang membangun kembali €¦ https://t.co/kEfiPm7rj1 

rasa tidak karuan jelimet sama seperti hancur dulu kala tapi ini 

bukan hancur hanya sedang bangun kembali 

1 latih 

221 celotehfin Kukira dia benar-benar cuek. Ternyata, nyariin juga. Ahaha. aku kira dia benar benar cuek nyata cari juga ahaha 1 latih 

222 celotehfin Dulu ku dipuja. Tapi ku pergi, karena ku sadar, ku bukan Tuhan. dulu aku puja tapi aku pergi karena aku sadar aku bukan tuhan 1 latih 

223 celotehfin Udah kebal sama omongan orang, meski kadang geregetan juga. Geregetan 

pen nampol. 

sudah kebal sama omong orang meski kadang gereget juga gereget 

ingin tampar 

1 uji 

224 celotehfin Dulu lo ngejekin gue kecentilan depan kaca belajar meap. Sekarang lo minta 

di meapin sama gue. 

dulu kamu ejek saya centil depan kaca ajar hias sekarang kamu 

minta di hias sama saya 

1 latih 

225 celotehfin Makasih banget, udah ngingetin lebih baik hijrah, perbaiki diri, daripada 

punya gebetan baru. Duh, maaf, lu gak dipengalaman ¦ 

https://t.co/pKsAa2YmDR 

makasih sangat sudah ingat lebih baik hijrah baik diri dari pada 

punya gebetan baru duh maaf kamu tidak alam 

1 latih 

226 celotehfin Kadang bukan maksud alay, hanya ingin mendoakan. Kadang bukan maksud 

pamer (sombong), hanya ingin memberitahukan. 

kadang bukan maksud norak hanya ingin doa kadang bukan maksud 

pamer sombong hanya ingin beritahu 

1 latih 

227 celotehfin Apapun langkahnya, hidup emang gak pernah mulus, apapun, kalo gagal ya 

belajar, terus bangkit. Abis nangis ya dihapus €¦ https://t.co/lAbY3nf0qj 

apa langkah hidup emang tidak pernah mulus apa kalau gagal ya 

ajar terus bangkit habis tangis ya hapus 

1 latih 

228 celotehfin Iya bener kok. Emang belum jelas. Dipasrahin aja sama Allah. Allah tau 

mana yang terbaik. Penting udah usaha. 

iya benar kok emang belum jelas pasrah saja sama allah allah tahu 

mana yang baik penting sudah usaha 

1 uji 

229 celotehfin Meski hidup di zaman orang yang terlihat bener ternyata salah, orang yang 

terlihat salah ternyata bener. Aku gak bisa ¦ https://t.co/RSTovNC3bH 

meski hidup di zaman orang yang lihat benar nyata salah orang 

yang lihat salah nyata benar aku tidak bisa 

1 latih 

230 celotehfin Hanya saja, hati dan pikiran saya terlalu sia-sia jika dipakai untuk terus-

terusan suudzon. Karena pernah merasakannya dan gak ada baiknya. 

hanya saja hati dan pikir saya lalu siapa siapa jika pakai untuk terus 

terus suudzon karena pernah rasa dan tidak ada baik 

1 latih 

231 celotehfin Kalau ada apa-apa, ada hal yang mengganjal, sini sampaikan. Biar dijawab. 

Biar tidak gelisah. Biar merendam kekhawatiran. 

kalau ada apa apa ada hal yang ganjal sini sampai biar jawab biar 

tidak gelisah biar rendam khawatir 

1 latih 

232 celotehfin Yang dulu dulu juga bilangnya aku yang terbaik. Terbaik buat dikecewain. yang dulu dulu juga bilang aku yang baik baik buat kecewa 1 latih 

233 celotehfin Tetaplah menjadi cahaya untuk menerangi bintang. Tetap berusaha menjadi 

yang terbaik meski belum baik. Tetap berusaha baik ¦ 

https://t.co/bmsoD9Q0VZ 

tetap jadi cahaya untuk terang bintang tetap usaha jadi yang baik 

meski belum baik tetap usaha baik 

1 latih 

234 celotehfin Selamat malam, orang-orangan sawah. He-he. selamat malam orang orang sawah he he 1 latih 

235 celotehfin Banyak yang bilang, jadi ibu rumah tangga harus serba bisa. Jatohnya kayak 

tuntutan ya. Padahal manusia kan gak ada yang sempurna. 

banyak yang bilang jadi ibu rumah tangga harus serba bisa jatuh 

seperti tuntut ya padahal manusia kan tidak ada yang sempurna 

1 latih 
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236 celotehfin Kadang kamu mikir gak sih. Gak cuma kamu yang khawatir. Aku juga. Gak 

cuma kamu yang gelisah. Aku juga. Mungkin caranya berbeda¦ 

https://t.co/oybRD5qBYz 

kadang kamu pikir tidak sih tidak cuma kamu yang khawatir aku 

juga tidak cuma kamu yang gelisah aku juga mungkin cara beda 

1 latih 

237 celotehfin Tuhan bilang jangan sombong. Apalagi soal kesetiaan. Nanti kalo dibalik 

hatinya. Ribet dah. 

tuhan bilang jangan sombong apalagi soal setia nanti kalau balik 

hati susah sudah 

1 latih 

238 celotehfin Dulu bilangnya, meskipun udah putus, gak bakal ada cewe lain yang bisa 

gantiin, sampai saya nikah. Eh, tau-taunya. 

dulu bilang meski sudah putus tidak bakal ada cewek lain yang bisa 

ganti sampai saya nikah eh tahu tahu 

1 latih 

239 celotehfin Katanya mau mastiin saya dapet laki-laki yang bener2 baik. Tau-taunya.. 

cuih.. 

kata mau pasti saya dapat laki laki yang benar baik tahu tahu cuih 1 latih 

240 celotehfin Makanya jadi laki jangan umbar omongan. Buktiin aja. maka jadi laki jangan umbar omong bukti saja 1 uji 

241 celotehfin Akhirnya, bukti itu nyata. Bukan sekedar bualan manis. akhir bukti itu nyata bukan sekedar bual manis 1 latih 

242 celotehfin Lagi. Akhirnya lagi-lagi takut berbicara. Karena takut menyakiti. Lagi. 

Kenapa mulut ini tak pernah berhenti bicara tentang kejujuran pahit. 

lagi akhir lagi lagi takut bicara karena takut sakit lagi kenapa mulut 

ini tidak pernah henti bicara tentang jujur pahit 

1 latih 

243 celotehfin Udah tau butuh, tapi ngajak ribut. Ha-Ha. Makanya kalo gatau apa2 gausah 

banyak bcd. 

sudah tahu butuh tapi ajak ribut ha ha maka kalau tidak tahu apa 

tidak perlu banyak bacot 

1 latih 

244 celotehfin Terlalu banyak gejolak yang dihadapi. Tak perlu banyak caci. Cukup beri 

semangat dan dukungan. Kita punya masalah masing-masing. 

lalu banyak gejolak yang hadap tidak perlu banyak caci cukup beri 

semangat dan dukung kita punya masalah masing masing 

1 latih 

245 celotehfin Katanya, hargai dia yang telah berjuang. Sekarang ku tanya, kau berjuang 

atau mengemis minta penghargaan? 

kata harga dia yang telah juang sekarang aku tanya kamu juang atau 

kemis minta harga 

1 latih 

246 celotehfin Andai kau sadar. Bahwa aku butuh semangat darimu. Bukan darinya. andai kamu sadar bahwa aku butuh semangat dari bukan dari 1 latih 

247 celotehfin Andai kau sadar. Aku ingin kau mendengarkanku. Bukan dia yang 

mendengarkanku. 

andai kamu sadar aku ingin kamu dengar bukan dia yang dengar 1 latih 

248 celotehfin Selalu ya. Nyebelin. Kok bisa peka. Nyebelin. selalu ya sebal kok bisa peka sebal 1 latih 

249 celotehfin Saatnya kembali. Sudahi hari jenuhmu. Disana sudah ada yang 

menunggumu tanpa kenal jenuh. Kamu mau dia pergi hanya diam¦ 

https://t.co/PctSXoUN3T 

saat kembali sudah hari jenuh sana sudah ada yang tunggu tanpa 

kenal jenuh kamu mau dia pergi hanya diam 

1 latih 

250 celotehfin Kadang resah. Tapi yaudahlah. Hati tau kemana harus pulang. Terimakasih 

Tuhan, selalu terlibat dalam kisahku. 

kadang resah tapi sudah hati tahu mana harus pulang terimakasih 

tuhan selalu libat dalam kisah 

1 uji 

251 celotehfin Aku tak perduli apa kata orang. Aku tak pernah menyesal dengan pilihanku, 

jika salah, aku cukup belajar. 

aku tidak peduli apa kata orang aku tidak pernah sesal dengan pilih 

jika salah aku cukup ajar 

1 latih 

252 celotehfin Banyak yang bilang, pikiran kita bisa nolak. Tapi hati sulit menolak. Dan 

kuakui itu benar adanya. 

banyak yang bilang pikir kita bisa tolak tapi hati sulit tolak dan aku 

akui itu benar ada 

1 latih 

253 celotehfin Damailah hatiku. Tenangkan diri. Serahkan semua kepadaNya. damai hati tenang diri serah semua pada 1 latih 

254 celotehfin Mulai sekarang aku tak takut jatuh cinta. Meski akhirnya, aku harus terjatuh 

lagi, lagi, dan lagi. 

mulai sekarang aku tidak takut jatuh cinta meski akhir aku harus 

jatuh lagi lagi dan lagi 

1 latih 

255 celotehfin Kamu bilang #SayangkuCumaKamu tapi kamu lebih milih ke pochinki 

daripada ke rumah aku. 

kamu bilang tapi kamu lebih pilih ke pochinki dari pada ke rumah 

aku 

1 latih 
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256 celotehfin Aku hanya minta tetaplah menjadi surgaku ibu, meski anak perempuanmu 

nanti memiliki surga lain setelah akad. 

aku hanya minta tetap jadi surga ibu meski anak empuan nanti milik 

surga lain setelah akad 

1 latih 

257 celotehfin Serba salah. Gak di ceritain, sakit sendiri. Diceritain, buka aib. serba salah tidak di cerita sakit sendiri cerita buka aib 1 latih 

258 celotehfin Berbahagialah. Teruntukmu. Yang sedang memiliki ketenangan jiwa. Yang 

hatinya senantiasa dilindungiNya dari rasa kecewa. Beruntunglah kamu. 

bahagia untuk yang sedang milik tenang jiwa yang hati senantiasa 

lindung dari rasa kecewa untung kamu 

1 latih 

259 celotehfin Belajarlah memantaskan diri, meski orang bilang kamu tidak akan pantas. 

Tapi kalo Tuhan bilang kamu pantas? Mereka bisa apa? €¦ 

https://t.co/qQVkhLFafb 

ajar pantas diri meski orang bilang kamu tidak akan pantas tapi 

kalau tuhan bilang kamu pantas mereka bisa apa 

1 latih 

260 celotehfin Lagi. Aku kalah dengan hati. Maafkan aku. Hati tak bisa bohong kan. lagi aku kalah dengan hati maaf aku hati tidak bisa bohong kan 1 latih 

261 celotehfin Lo harus tau gimana rasanya kehilangan, supaya lo sadar berartinya sebuah 

kehadiran. 

kamu harus tahu bagaimana rasa hilang supaya kamu sadar arti 

buah hadir 

1 latih 

262 celotehfin Ya kalo lu aja gak bisa nyesuaikan sama gue, ngapain gue nyesuaikan sama 

lu? Lu siapa? 

ya kalau kamu saja tidak bisa sesuai sama saya apa saya sesuai 

sama kamu kamu siapa 

1 latih 

263 celotehfin Kadang kita cuma mikirin hal yang asik di kita, tapi tidak asik di orang lain. 

Gak abis pikir kadang pertemanan macam apa €¦ https://t.co/EJx8ABiF9d 

kadang kita cuma pikir hal yang asik di kita tapi tidak asik di orang 

lain tidak habis pikir kadang teman macam apa 

1 latih 

264 celotehfin Kalo mau buat baik dengan traktir temen yaudah traktir yang ikhlas. Gaperlu 

juga kan ngerjain temen sampai segitunya. Itu bukan ikhlas. 

kalau mau buat baik dengan traktir teman iya sudah traktir yang 

ikhlas tidak perlu juga kan kerja teman sampai begitu itu bukan 

ikhlas 

1 uji 

265 celotehfin Kalo disini gapapa kan ya gue ngomong kasar. Melegakan emang kalo 

ngata2in orang meski gak secara langsung. €¦ https://t.co/T2ke9AZbVy 

kalau sini tidak apa apa kan ya saya bicara kasar lega emang kalau 

kata orang meski tidak cara langsung 

1 latih 

266 celotehfin Tuhan, kenapa Kau titipkan perasaan ini. Sungguh, hal indah apa yang 

sedang Kau siapkan untukku? 

tuhan kenapa kamu titip rasa ini sungguh hal indah apa yang sedang 

kamu siap untuk 

1 latih 

267 celotehfin Belajar memaklumi orang yang tidak tahu apa-apa. Belajar ikhlas, sabar, dan 

tawakal. 

ajar maklum orang yang tidak tahu apa apa ajar ikhlas sabar dan 

tawakal 

1 latih 

268 celotehfin Ya kalo jodoh mah gabakalan kemana. tetap tenang. ya kalau jodoh mah tidak pernah mana tetap tenang 1 latih 

269 celotehfin Gini deh, gak ada asap tanpa ada api. Nah sekarang cara matiin apinya ini 

bener apa salah. Ya kalo disiram bensin gak padam apinya. 

begini deh tidak ada asap tanpa ada api nah sekarang cara mati api 

ini benar apa salah ya kalau siram bensin tidak padam api 

1 latih 

270 celotehfin Ini kisah sebenar-benar kisah. Semakin aku mengejarNya. Dia semakin 

mengejarku. Ntah jodoh atau tidak. Tapi ini nyatanya €¦ 

https://t.co/EGBETParmt 

ini kisah benar benar kisah makin aku kejar dia makin kejar tidak 

jodoh atau tidak tapi ini nyata 

1 latih 

271 celotehfin Pasti deh, seharian hilang gak dapat jaringan, sekalinya sampai rumah belum 

duduk lagi, udah telepon aja. 

pasti deh hari hilang tidak dapat jaring kali sampai rumah belum 

duduk lagi sudah telepon saja 

1 latih 

272 celotehfin Entah, pertanda atau hanya sekedar bunga tidur. Apapun yang terjadi baik 

dan buruk siap ku hadapi. 

entah tanda atau hanya sekedar bunga tidur apa yang jadi baik dan 

buruk siap aku hadap 

1 latih 

273 celotehfin Terkadang ingin pergi sejenak, menikmati kesendirian. Hmm, tapi berdua 

denganmu juga mungkin menyenangkan. Pasangan hidup â€¦ 

https://t.co/eAig7ZZL6b 

kadang ingin pergi jenak nikmat sendiri hmm tapi dua dengan juga 

mungkin senang pasang hidup 

1 latih 
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274 celotehfin Ngomong itu mudah, buktiinnya yang tidak mudah. Mending gausah banyak 

omong. Banyakin bukti aja. 

bicara itu mudah bukti yang tidak mudah mending tidak perlu 

banyak bicara banyak bukti saja 

1 latih 

275 celotehfin Ada yang hidupnya dipenuhi rasa kepercayaan, namun ada juga yang 

hidupnya dipenuhi rasa kebohongan. Kita gak bisa maksa â€¦ 

https://t.co/fUR8MYlNmZ 

ada yang hidup penuh rasa percaya namun ada juga yang hidup 

penuh rasa bohong kita tidak bisa maksa 

1 uji 

276 celotehfin Bagi gue, cewek yang belum bisa masak. Perjuangan belajar rumus 

matematika masih gak ada apa2nya dibanding perjuangan belajar masak. 

Sekian. 

bagi saya cewek yang belum bisa masak juang ajar rumus 

matematika masih tidak ada apa banding juang ajar masak sekian 

1 latih 

277 celotehfin Ternyata definisi dari selingkuh bukan hanya melulu karena ada uang. Tapi 

yang utama karena ada niat. 

nyata definisi dari selingkuh bukan hanya melulu karena ada uang 

tapi yang utama karena ada niat 

1 latih 

278 celotehfin Mbaknya, sok bilang kalo dia itu cantik tapi jahat. Lah mending, daripada 

situ? Udah jelek, jahat lagi. Eh. #RecehkanWeekend 

kakak sombong bilang kalau dia itu cantik tapi jahat lah mending 

dari pada situ sudah jelek jahat lagi eh 

1 latih 

279 celotehfin Ada perempuan yang tidak mau berkaca diri atas kesalahannya dan berusaha 

untuk terus terlihat tersakiti supaya dikasihani. Ada. 

ada perempuan yang tidak mau kaca diri atas salah dan usaha untuk 

terus lihat sakit supaya kasihan ada 

1 latih 

280 celotehfin Kita dipertemukan, entah untuk terus bersama atau sekedar singgah. Tapi 

yakinlah, selalu ada hikmah yang bisa kita ambil setelahnya. 

kita temu entah untuk terus sama atau sekedar singgah tapi yakin 

selalu ada hikmah yang bisa kita ambil telah 

1 latih 

281 celotehfin Ternyata ditinggal nonton #Endgame sama pacar nun jauh disana(ldr) lebih 

sedih, daripada belum nonton #Endgame itu sendiri. 

nyata tinggal nonton sama pacar nun jauh sana ldr lebih sedih dari 

pada belum nonton itu sendiri 

1 latih 

282 celotehfin Saat temannya bilang dia "anjing" awalnya saya tidak percaya, namun 

sekarang ternyata benar, dia memang "anjing", tahi 

https://t.co/yg01BVYq4T 

saat teman bilang dia anjing awal saya tidak percaya namun 

sekarang nyata benar dia memang anjing tahi 

1 latih 

283 celotehfin Capek banget, muak banget. Itu-itu lagi masalahnya. Itu cowok banci banget 

sih. Sok diem di depan. Di belakang jual mahal https://t.co/xFnne9ueoF 

lelah sangat muak sangat itu itu lagi masalah itu cowok banci 

sangat sih sombong diam di depan di belakang jual mahal 

1 latih 

284 celotehfin Mau bodo amat, tapi gue juga manusia, emang gak luput juga dari dosa. 

Capek sebenernya, pengen cepat2 keluar dari sini. 

mau bodoh banget tapi saya juga manusia emang tidak luput juga 

dari dosa lelah benar ingin cepat keluar dari sini 

1 latih 

285 celotehfin Seandainya kamu tahu, bahwa, banyak yang diam-diam menyayangiku. 

Bukan, ini bukan kesombongan. Karena sayang tidak ingin €¦ 

https://t.co/qoGXj7pzAE 

andai kamu tahu bahwa banyak yang diam diam sayang bukan ini 

bukan sombong karena sayang tidak ingin 

1 latih 

286 celotehfin Makanya jangan pacaran, putus jadi musuhan deh. Duh, mbaknya, masnya, 

gak tau persis ceritanya. Sama mantan sebelum2nya mana musuhan. 

maka jangan pacar putus jadi musuh deh duh kakak abang tidak 

tahu persis cerita sama mantan belum mana musuh 

1 latih 

287 celotehfin Bahagiaku sederhana, cukup melihatmu tersenyum dan tertawa, sudah 

nyenyak tidurku. 

bahagia sederhana cukup lihat senyum dan tawa sudah nyenyak 

tidur 

1 latih 

288 celotehfin Persetan dengan semua kekurangan. Akui saja jika tak sanggup mengontrol 

nafsu. 

setan dengan semua kurang aku saja jika tidak sanggup kontrol 

nafsu 

1 latih 

289 celotehfin Kau takkan pernah benar-benar paham arti sebuah kepercayaan sebelum kau 

merasa dikhianati. 

kamu tak pernah benar benar paham arti buah percaya belum kamu 

rasa khianat 

1 latih 
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290 celotehfin Aku masih percaya cinta itu bersih. Tapi masih banyak juga yang mencoba 

mengotorinya. 

aku masih percaya cinta itu bersih tapi masih banyak juga yang 

coba kotor 

1 latih 

291 celotehfin Hebatnya seorang wanita adalah mencari luka agar terang2an terluka dengan 

sebab daripada harus terluka tanpa sebab. Hebat. 

hebat orang wanita adalah cari luka agar terang luka dengan sebab 

dari pada harus luka tanpa sebab hebat 

1 latih 

292 celotehfin Terima kasih. Meski pujian itu pernah kau lontarkan pada orang yang dulu 

pernah kau sayangi. Tapi kini aku orangnya. 

terima kasih meski puji itu pernah kamu lontar pada orang yang 

dulu pernah kamu sayang tapi kini aku orang 

1 uji 

293 celotehfin Aku menyayangimu. Meski kamu akan bosan mendengarnya. Tapi aku tidak 

pernah bosan mengatakannya. 

aku sayang meski kamu akan bosan dengar tapi aku tidak pernah 

bosan atak 

1 latih 

294 celotehfin Hal terberat seorang stalker adalah ketika kau menemukan kebenaran yang 

tidak ingin kau ketahui. 

hal berat orang stalker adalah ketika kamu temu benar yang tidak 

ingin kamu tahu 

1 latih 

295 celotehfin Lucu. Semudah ini Tuhan membalikkan hati. Semudah ini. lucu mudah ini tuhan balik hati mudah ini 1 latih 

296 celotehfin Kayaknya lebih seru kalo semua serba diem2 wkwkwk bikin netijen kaget 

kan seru. 

seperti lebih seru kalau semua serba diam wkwkwk buat netizen 

kejut kan seru 

1 latih 

297 celotehfin Orang mah cuma bisa ngejudge sok kaya gara-gara barang branded semua. 

Padahal mah gatau gimana susah payahnya ngumpul ¦ 

https://t.co/MlDn6ihY6U 

orang mah cuma bisa hina sombong kaya gara gara barang branded 

semua padahal mah tidak tahu bagaimana susah payah kumpul 

1 latih 

298 dwijaya21 MAKALAH SEJARAH PERADABAN ISLAM PERIODE KHULAFAUR 

RASYIDIN ( 632-661 Masehi ) https://t.co/OQNHqr1eII 

https://t.co/H3bF8s38rz 

makalah sejarah adab islam periode khulafaur rasyidin masehi 2 latih 

299 dwijaya21 Mengapa Pendidikan Harus Universitas? https://t.co/MSNthG6xY2 mengapa didik harus universitas 2 latih 

300 dwijaya21 Tampil pulak besok -_- tampil pula besok 2 latih 

301 dwijaya21 MULOK TIK | jangan sepelein mandan !|Semangat belajar #Â¥ muatan lokal teknologi informasi komunikasi jangan sepele 

komandan semangat ajar 

2 latih 

302 dwijaya21 Suka bgt, apa lagi nntnnya bareng temen " @AhSpeakDoang : #DWP13 

suka film horror?" 

suka banget apa lagi nonton bareng teman suka film horror 2 uji 

303 dwijaya21 Ujian B.Inggris ! Jadi ingat sama kampung . :D uji bahasa inggris jadi ingat sama kampung di 2 uji 

304 dwijaya21 Besok kalau kta naik sepeda, kmu pgang aku erat" ya? . Soalnya aku tkut 

kmu jatuh,ntar dikira buang smpah smbrangan. :D 

besok kalau kita naik sepeda kamu pegang aku erat ya soal aku 

takut kamu jatuh nanti kira buang sampah sembarang di 

2 latih 

305 dwijaya21 Percuma nyetel alarm, tapi bangun duluan dari alarmnya --" percuma setel alarm tapi bangun dahulu dari alarm 2 latih 

306 dwijaya21 Tadi malem aku kirim bidadari buat jaga tidur kamu. Eh taunya bidadari itu 

balik lagi,katanya "masa bidadari jaga bidadari" #gombal 

tadi malam aku kirim bidadari buat jaga tidur kamu eh tahu bidadari 

itu kembali lagi kata masa bidadari jaga bidadari 

2 latih 

307 dwijaya21 Kamu punya pulpen gk?|buat apa emang?|buat nulis nama aku dihati kamu| 

&;3 {} #gombal 

kamu punya pulpen tidak buat apa emang buat nulis nama aku hati 

kamu 

2 latih 

308 dwijaya21 Kalau aku jadi wakil rakyat kayaknya bakalan gagal deh. Gmna aku mw 

mikirin rakyat,kalau yg ada dipikiran aku itu cuman kamu #gombal 

kalau aku jadi wakil rakyat seperti bakal gagal deh bagaimana aku 

mau pikir rakyat kalau yang ada pikir aku itu hanya kamu 

2 latih 

309 dwijaya21 Buat aku,semua hari itu hari selasa.SELASA ada di sulga kalau baleng kamu 

#gombal 

buat aku semua hari itu hari selasa selasa ada di surga kalau bareng 

kamu 

2 latih 
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310 dwijaya21 Ntar sekali-kali kita makan bareng ya? Karna aku pengen tau kalau bidadari 

itu makan siangnya kaya gmana? #gombal 

nanti sekali kali kita makan bareng ya karena aku ingin tahu kalau 

bidadari itu makan siang kaya bagaimana 

2 latih 

311 dwijaya21 Pacaran : aku sayang kamu | LDR : aku kangen kamu | Jomblo : aku mati aja 

#terimanasib 

pacar aku sayang kamu ldr aku kangen kamu sendiri aku mati saja 2 latih 

312 dwijaya21 Telah ditemukan seorang jomblo yg tidurnya kayak kebo, dikarenakan 

sangking kesepiannya 

telah temu orang sendiri yang tidur seperti kerbau karena saking 

sepi 

2 latih 

313 dwijaya21 Andaikan pacaran itu seperti esia. "Pacar putus ? Kami ganti ! " . Enak ya 

mblo #jomblo 

andai pacar itu seperti esia pacar putus kami ganti enak ya jomlo 2 latih 

314 dwijaya21 Trnyata air ludah dpt menyembuhkan penyakit darah rendah.Coba lo 

ludahin muka orang yg darah rendah, pasti langsung darah tinggi. 

nyata air ludah dapat sembuh sakit darah rendah coba kamu ludah 

muka orang yang darah rendah pasti langsung darah tinggi 

2 latih 

315 dwijaya21 Makan kerupuk,panjat pinang,nelen kelereng =D RT @cumanNANYA : 

#cumannanya kamu biasanya ikut lomba apa kalau porseni? 

makan kerupuk panjat pinang telan kelereng di kamu biasa ikut 

lomba apa kalau porseni 

2 latih 

316 dwijaya21 Beliin balon . Kalo gk permen RT @TanyaSimi : #TanyaSimi kalo pacar 

ngambek, biasanya apa yg kakak lakuin? 

beli balon kalau tidak permen kalau pacar rajuk biasa apa yang 

kakak lakuin 

2 latih 

317 dwijaya21 Jang beliin kakek bodrex | kakek sakit kepala? | engga, kakek cuma pgn 

tampil OKE setiap saat. | -_- #korbaniklan 

jangan beli kakek bodrex kakek sakit kepala tidak kakek cuma 

pengen tampil baik tiap saat 

2 uji 

318 dwijaya21 Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib :) selamat tunai ibadah sholat maghrib 2 latih 

319 dwijaya21 Bisa diblang gtu :) , gk dkat kali. @sefrizalsiregar bisa bilang itu tidak dekat kali 2 latih 

320 dwijaya21 Kamu udin kan?| bukan|ah jangan bohong?|bukan mas|ngaku deh?| yaudah 

deh, iya| kok gk mirip| kuamfret ~ 

kamu udin kan bukan ah jangan bohong bukan abang akui deh iya 

sudah deh iya kok tidak mirip kampret 

2 uji 

321 dwijaya21 [malam minggu] Neng,malmingan yuk? | kemana bang? | kemana aja :) | oke 

deh,aku ajak pcr aku dlu ya? | &gt;,&lt; [pura2 gila] 

malam minggu neng malam minggu ayo mana abang mana saja 

baik deh aku ajak pacar aku dulu ya begitu lt pura gila 

2 latih 

322 dwijaya21 Ada yang main game Naruto Shipuden Ultimate Ninja Storm 3 ? ada yang main game naruto shipuden ultimate ninja storm 2 latih 

323 dwijaya21 Ya tau lah, aku selalu cari tau tentang kamu :) RT @dinioctari : Eeh kok tau 

pulak kaki dini yang sakit-_- kan icakÂ²nya hati yang disakiti:G 

ya tahu lah aku selalu cari tahu tentang kamu eeh kok tahu pula 

kaki dini yang sakit kan pura pura nya hati yang sakit g 

2 latih 

324 dwijaya21 Iya aku sibuk, tp aku sibuk mikirin kamu xD RT @dinioctari : Eaak:G tapi 

kamu jahat:" nggak ada nengokin aku, kamu terlalu sibuk RT @dwijay 

iya aku sibuk tapi aku sibuk pikir kamu xd eaak g tapi kamu jahat 

tidak ada tengok aku kamu lalu sibuk 

2 latih 

325 dwijaya21 Walaupun muka dua tapi hati aku cuma 1 kok,cuma buat kamu :D 

#Salahgaul RT @dinioctari : Jaman sekarang manusia bermuka dua itu 

sudah biasa 

walau muka dua tapi hati aku cuma kok cuma buat kamu di zaman 

sekarang manusia muka dua itu sudah biasa 

2 latih 

326 dwijaya21 Bukan,gunanya bwt bkar msa lalu kmu,dan memulai yg bru dgn aku xD RT 

@dinioctari : Haha, buat nyalain kompor dong RT @dwijaya21: Eaak :D.ka 

bukan guna buat bakar masa lalu kamu dan mulai yang baru dengan 

aku xd haha buat nyalain kompor dong eaak di kak 

2 latih 

327 dwijaya21 Menunggu itu tidak terlalu buruk, ketika kamu telah mengetahui pasti apa 

yang kamu tunggu. Jangan Menunggu YangTak Pasti 

tunggu itu tidak lalu buruk ketika kamu telah tahu pasti apa yang 

kamu tunggu jangan tunggu yang tidak pasti 

2 latih 

328 dwijaya21 Tidak peduli seberapa sederhanya dan ketidakjelasan kamu. tapi bagi aku 

kamu adalah kesempurnaan yang memiliki kejelasan. 

tidak peduli berapa sederhana dan tidak jelas kamu tapi bagi aku 

kamu adalah sempurna yang milik jelas 

2 latih 
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329 dwijaya21 Untuk mengetahui kamu jatuh cinta " hal yang paling sulit untuk kamu 

katakan adalah selamat tinggal 

untuk tahu kamu jatuh cinta hal yang paling sulit untuk kamu katak 

adalah selamat tinggal 

2 latih 

330 dwijaya21 Tempat yg paling indah tuh, d sisi kamu... tempat yang paling indah itu di sisi kamu 2 latih 

331 dwijaya21 Kalau kamu nanya berapa kali kamu datang ke pikiranku, jujur aja, cuma 

sekali. abisnya, ga pergi2 sih! 

kalau kamu tanya berapa kali kamu datang ke pikir jujur saja cuma 

sekali abis tidak pergi sih 

2 latih 

332 dwijaya21 Apakah satu buku apa yang menurutmu harus dibaca oleh semua orang? â€” 

Buku yang mengandung angka dan huruf http://t.co/xYFzX9GwO5 

apakah satu buku apa yang turut harus baca oleh semua orang buku 

yang kandung angka dan huruf 

2 latih 

333 dwijaya21 Sifat apa yang paling kamu hargai pada diri teman-temanmu? â€” Percaya 

diri &amp; optimis http://t.co/1l0FCZFEXa 

sifat apa yang paling kamu harga pada diri teman teman percaya 

diri ampun optimis 

2 latih 

334 dwijaya21 Sudahkah kamu punya aplikasi Ask.fm untuk iPhone? â€” Belum 

http://t.co/7BdwAlpnkv 

sudah kamu punya aplikasi asik fm untuk iphone belum 2 latih 

335 dwijaya21 Bisnis atau perusahaan apakah yang ingin kamu miliki? â€” Perusahaan 

tambang emas . ciaelah wc kali http://t.co/GUSxP4hXpK 

bisnis atau usaha apakah yang ingin kamu milik usaha tambang 

emas ciaelah wc kali 

2 latih 

336 dwijaya21 Berapa lama waktu yang kamu habiskan di internet setiap hari? â€” Paling 

lama 4 jam http://t.co/EkoTydo8Nj 

berapa lama waktu yang kamu habis di internet tiap hari paling 

lama jam 

2 latih 

337 dwijaya21 Apa hal yang paling kamu benci? â€” Nungguin orang yang gk jelas. 

http://t.co/4b7UiHFCbw 

apa hal yang paling kamu benci tunggu orang yang tidak jelas 2 latih 

338 dwijaya21 Apa hal kecil yang dapat membuatmu bahagia? â€” Dihargai 

http://t.co/U5Y0kKwCQD 

apa hal kecil yang dapat buat bahagia harga 2 latih 

339 dwijaya21 Apa menurutmu uang dapat membeli cinta? â€” tidak, tergantung ceweknya 

sih. http://t.co/S6EmMcOakK 

apa turut uang dapat beli cinta tidak gantung cewek sih 2 latih 

340 dwijaya21 RT @kalahz01: Jangan pernah memberikan harapan palsu kepada orang 

yang benar-benar mencintaimu :) 

jangan pernah beri harap palsu kepada orang yang benar benar cinta 2 latih 

341 dwijaya21 Alhamdulillah hujan lagi ya allah :) alhamdulillah hujan lagi ya allah 2 latih 

342 dwijaya21 Saat menari, Anda terlihat seperti...? â€” Orang yang tidak menari 

http://t.co/WSS6ITfKXV 

saat tari anda lihat seperti orang yang tidak tari 2 latih 

343 dwijaya21 Berapa harga untuk cinta Anda? â€” Gk dijual :D. Dikira bakso apa pake 

harga segala. http://t.co/likNpoOing 

berapa harga untuk cinta anda tidak jual di kira bakso apa pakai 

harga semua 

2 latih 

344 dwijaya21 Apa barang terakhir yang membuatmu menyesal telah membelinya? â€” 

Hape http://t.co/6UHg7tFzZq 

apa barang akhir yang buat sesal telah beli handphone 2 latih 

345 dwijaya21 Apakah kamu lebih menyukai mandi dengan bak atau pancuran? â€” 

Dengan bak yang ada pancurannya kalau bisa :D http://t.co/t4weUD9p85 

apakah kamu lebih suka mandi dengan bak atau pancur dengan bak 

yang ada pancur kalau bisa di 

2 latih 

346 dwijaya21 Apa rasa es krim favoritmu? â€” Durian http://t.co/EHB9oAqUiE apa rasa es krim favorit durian 2 latih 

347 dwijaya21 Jika kamu bisa hidup di mana pun di dunia ini, di manakah itu? â€” Dibumi 

aja http://t.co/bIK3cgrFYO 

jika kamu bisa hidup di mana pun di dunia ini di mana itu bumi saja 2 latih 

348 dwijaya21 sejak nyuruh nyuci piring . Lagian dini juga gk cocok jadi mamak" RT 

@dinioctari : Wik ._. Sejak kapan dini jadi mamaknya ryan ? RT 

sejak suruh cuci piring lagi dini juga tidak cocok jadi mamak wik 

sejak kapan dini jadi mamak ryan rt 

2 latih 
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349 dwijaya21 Gk ada yang nyuuruh mandi ni? Ya udah gk usah mandi tidak ada yang suruh mandi ini ya sudah tidak usah mandi 2 latih 

350 dwijaya21 Berakit kehulu ,berenang kesepian " @Tweetnesian : #NesianersKece Lagi 

Ngerasa Kesepian ? 

rakit hulu renang sepi lagi rasa sepi 2 latih 

351 dwijaya21 Bukan cowok kalau gk pandai main gitar :D #wendycagur bukan cowok kalau tidak pandai main gitar di 2 uji 

352 dwijaya21 Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib :D selamat tunai ibadah sholat maghrib di 2 latih 

353 dwijaya21 Kalau megang aja semua org bisa -.- . Pandai mainkan lah . " 

@tridianjannatii : pandai megang aja " @dwijaya21Pandai lah, sepele aja 

dian 

kalau pegang saja semua orang bisa pandai main lah pandai pegang 

saja lah sepele saja dian 

2 latih 

354 dwijaya21 Selamat pagi dunia selamat pagi dunia 2 latih 

355 dwijaya21 Kalo ada anak kecil yang ingin duduk di sebelah temennya, dia akan 

bilang.."tetelan titit dong.. 

kalau ada anak kecil yang ingin duduk di sebelah teman dia akan 

bilang tetelan titit dong 

2 latih 

356 dwijaya21 Kenapa anak bebek/itik setelah besar bulunya tidak berwarna KUNING 

lagi? Soalnya nanti dikira berjaket simpatisan salah-satu partai politik. 

kenapa anak bebek itik setelah besar bulu tidak warna kuning lagi 

soal nanti kira jaket simpati salah satu partai politik 

2 latih 

357 dwijaya21 Baru nyadar kalau ini malam minggu baru nyadar kalau ini malam minggu 2 latih 

358 dwijaya21 gk usah panjang", cukup cinta kita aja yg pnjang RT @dinioctari : Iyaaa 

;;):$ +pikirpanjang+ RT @dwijaya21 : Naah, gitu kan 

tidak usah panjang cukup cinta kita saja yang panjang iya pikir 

panjang naah begitu kan 

2 latih 

359 dwijaya21 Asap Riau pun mulai kembali asap riau pun mulai kembali 2 latih 

360 dwijaya21 Eh jerawat , kalau mau tumbuh ditempat tersembunyi nape -.- eh jerawat kalau mau tumbuh tempat sembunyi kenapa 2 latih 

361 dwijaya21 Tenang din, ni lagi nyari doraemon,mw minta tolong RT @dinioctari : Hari 

kamis bisa diskip nggak? 

tenang din ini lagi cari doraemon mau minta tolong hari kamis bisa 

skip tidak 

2 latih 

362 dwijaya21 Pusing kepala -.- , banyak kali masalah . pusing kepala banyak kali masalah 2 latih 

363 dwijaya21 Dah hampir seminggu tidur telat mulu :3 . Gk ada yg ngucapin selamat 

malam ! 

sudah hampir minggu tidur telat mulu tidak ada yang ucap selamat 

malam 

2 latih 

364 dwijaya21 Batu tu yang tinggi" dijakarta itu kan? | emang apaan? :? | "monas" | 

+mikirkeras 

batu itu yang tinggi dijakarta itu kan emang apa monas mikir keras 2 uji 

365 dwijaya21 Sok tegar kau yan, padahal nusuk tu -_- sombong tegar kamu yan padahal tusuk itu 2 latih 

366 dwijaya21 Apa yang anda lakukan jika akun ada tidak bisa dibuka ? apa yang anda laku jika akun ada tidak bisa buka 2 latih 

367 dwijaya21 Jadi merasa bersalah -_- jadi rasa salah 2 latih 

368 dwijaya21 Dah lama gk singgah di twitter :3 *gkadayngkangenjugak sudah lama tidak singgah di twitter tidak ada yang kangen juga 2 latih 

369 dwijaya21 Kalian akan tau dimana letak kesalahannya, coba baca dari awal :3 kalian akan tahu mana letak salah coba baca dari awal 2 uji 

370 dwijaya21 Belum ngantuk , tidur dulu :3 belum kantuk tidur dulu 2 latih 

371 dwijaya21 Kek orang bodoh x_x seperti orang bodoh kali kali 2 latih 

372 dwijaya21 RT @infoLengkap: Saat tidur malam otak kita memilah-milih pristiwa di 

hari tersebut dan memilih mana yang akan disimpan di memori. 

saat tidur malam otak kita mem pilih pristiwa di hari sebut dan pilih 

mana yang akan simpan di memori 

2 latih 

373 dwijaya21 Kepoin kamu sama kayak nelen jarum :3 poin kamu sama seperti telan jarum 2 latih 

374 dwijaya21 RT @alvianAJ: Kalo ada orang bohong sih enaknya kita pura-pura nggak 

tau aja, biar dia seneng bohongnya. Hehe :) 

kalau ada orang bohong sih enak kita pura pura tidak tahu saja biar 

dia senang bohong hehe 

2 latih 



 

 
 

A
-2

0
 

375 dwijaya21 Orang lain lebih dipentingkan daripada keluarga. Disitu kadang merasa 

sedih. 

orang lain lebih penting dari pada keluarga situ kadang rasa sedih 2 latih 

376 dwijaya21 RT @infoLengkap: Terlalu lama memendam rasa sakit hati dapat 

menimbulkan penyakit serius pada tubuh di kemudian hari. [Chicago 

University] 

lalu lama pendam rasa sakit hati dapat timbul sakit serius pada 

tubuh di kemudian hari chicago university 

2 latih 

377 dwijaya21 RT @UnekUnekHatiGue: Wajar cemburu, karna sayang. Wajar nunggu 

kabar, karna khawatir. Lebay? Iya. Coba sini tuker posisi, biar ngerasain â€¦ 

wajar cemburu karena sayang wajar tunggu kabar karena khawatir 

lebay iya coba sini tuker posisi biar rasa 

2 latih 

378 dwijaya21 Ga ada yang ngucapin gitu? tidak ada yang ucap begitu 2 latih 

379 dwijaya21 Allah bersama orang yang sabar :) allah sama orang yang sabar 2 latih 

380 dwijaya21 RT @FaktaGoogle: Ketika mood memburuk tanpa alasan yang jelas, 

kemungkinan dia sedang merindukan seseorang. 

ketika rasa buruk tanpa alas yang jelas mungkin dia sedang rindu 

orang 

2 uji 

381 dwijaya21 Susah tidur -.- susah tidur 2 latih 

382 dwijaya21 Percayalah! Allah merencanakan sesuatu yang lebih indah dibalik semua ini 

:) 

percaya allah rencana suatu yang lebih indah balik semua ini 2 uji 

383 dwijaya21 Indonesia raya *ngertilah " @Tweetnesian : Kamu paling suka denger 

suaramu pas nyanyi lagu apa ? 

indonesia raya paham kamu paling suka dengar suara pas nyanyi 

lagu apa 

2 latih 

384 dwijaya21 RT @FaktaGoogle: Komputer terkecil di dunia berukuran lebih dari 1 

milimeter kubik. http://t.co/VdYwO7HltX 

komputer kecil di dunia ukur lebih dari milimeter kubik 2 latih 

385 dwijaya21 Maingame sambil makan siap makan trus dengerin musik :3 " 

@Tweetnesian : Kamu hobi: makan / main game / dengerin musik / nonton 

? 

main game sambil makan siap makan terus dengar musik kamu 

hobi makan main game dengar musik nonton 

2 latih 

386 dwijaya21 Karaoke bro? Gaya lu :v karaoke abang gaya kamu v 2 latih 

387 dwijaya21 RT @FaktaGoogle: Memainkan alat musik dapat meningkatkan IQ sampai 5 

poin. 

main alat musik dapat tingkat iq sampai poin 2 latih 

388 dwijaya21 Tetep semangat ya ! tetap semangat ya 2 latih 

389 dwijaya21 Saya bisa saja lebih jahat dari anda :) saya bisa saja lebih jahat dari anda 2 latih 

390 dwijaya21 Coba tanya dia -&gt; @dinioctari " @Tweetnesian: #RemajaIndonesia 

Hidung kamu pesek atau mancung ?" 

coba tanya dia begitu hidung kamu pesek atau mancung 2 latih 

391 dwijaya21 Jauhi yang membuatmu sakit :) jauh yang buat sakit 2 latih 

392 dwijaya21 RT @FaktaGoogle: Cinta bisa bikin orang jadi bodoh, karena bagian 

rasional dari otak manusia tertutup saat sedang jatuh cinta. 

cinta bisa buat orang jadi bodoh karena bagi rasional dari otak 

manusia tutup saat sedang jatuh cinta 

2 latih 

393 dwijaya21 RT @infoLengkap: Jika persahabatan berlangsung lebih dari 7 tahun, 

psikolog mengatakan persahabatan itu akan berlangsung seumur hidup. 

jika sahabat langsung lebih dari tahun psikolog kata sahabat itu 

akan langsung umur hidup 

2 latih 

394 dwijaya21 Semua akan indah pada waktunya :) semua akan indah pada waktu 2 latih 

395 dwijaya21 Apa kabar PLN? Harus ya matinya pas lagi sibuk sibuknya? apa kabar pln harus ya mat pas lagi sibuk sibuk 2 latih 

396 dwijaya21 Dalam diam aku memperhatikanmu dalam diam aku perhati 2 latih 
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397 dwijaya21 Jangan menangisi orang yang tak pantas kamu tangisi, ikuti saja alurnya dan 

berikan senyuman terindahmu. 

jangan tangis orang yang tidak pantas kamu tangis ikut saja alur dan 

beri senyum indah 

2 latih 

398 jbenastey Ternyata Foto Formasi Serigala Berjalan yang Beredar Di Media Sosial Itu 

Hoax https://t.co/EncP9j4TeE #ForumKaskus lewat @KASKUS 

nyata foto formasi serigala jalan yang edar di media sosial itu hoax 

lewat 

3 uji 

399 jbenastey RT @celotehfin: Sudah. Ada atau tidak ada dia, kau akan tetap hidup dan 

menjalankan rutinitasmu. 

sudah ada atau tidak ada dia kamu akan tetap hidup dan jalan 

rutinitas 

3 latih 

400 jbenastey RT @yeahmahasiswa: Temenku kalo bidikmisinya udah abis, malah bidik 

om-om. https://t.co/L1iMdPi6op 

teman kalau bidikmisi sudah habis malah bidik om om 3 latih 

401 jbenastey RT @yeahmahasiswa: Buat upload Buat formulir di instagram Bidikmisi 

https://t.co/PbNDmTXdYZ 

buat upload buat formulir di instagram bidikmisi 3 latih 

402 jbenastey RT @dicoding: Perkenalkan, Hastu Wijayasri, Kartini masa kini. 

Programmer tuli asal Yogya. Dulu pusing, kini PD ngoding. PD bikin 

aplikasiâ€¦ 

kenal hastu wijayasri kartini masa kini programmer tuli asal yogya 

dulu pusing kini percaya diri kode percaya diri buat aplikasi 

3 latih 

403 jbenastey RT @Arie_Kriting: Semoga ada tempat khusus di neraka, bagi setiap akun 

anonim tidak bertanggung jawab, yang pekerjaannya hanya memanaskan â€¦ 

moga ada tempat khusus di neraka bagi tiap akun anonim tidak 

tanggung jawab yang kerja hanya panas 

3 latih 

404 jbenastey RT @nafitarmizi: Gaya gayaan mau bangun negeri bangun pagi aja sulit gaya gaya mau bangun negeri bangun pagi saja sulit 3 latih 

405 jbenastey RT @Arie_Kriting: Puluhan petugas KPPS meninggal. Cebong : udah gitu 

ada yang gak percaya hitungan jumlah suara. Kampret : udah gitu adaâ€¦ 

puluh tugas kelompok penyelenggara pemungutan suara tinggal 

cebong sudah begitu ada yang tidak percaya hitung jumlah suara 

kampret sudah begitu ada 

3 latih 

406 jbenastey "keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia" https://t.co/ePLd6VZcj6 adil sosial bagi seluruh rakyat indonesia 3 latih 

407 jbenastey RT @shandya: mahasiswa/mahasiswi tingkat akhir, Backup Skripsimu Di 

Cloud Entah Dropbox Google Drive Atau Email Apa lah â€¦ 

mahasiswa mahasiswi tingkat akhir cadangan skripsi di cloud entah 

dropbox google drive atau email apa lah 

3 latih 

408 jbenastey RT"@PemudaPekanbaru: Semoga cinta yang kamu bilang itu bukan 

pelampiasan untuk mengobati lukamu" 

rt moga cinta yang kamu bilang itu bukan lampias untuk obat luka 3 latih 

409 jbenastey RT @WOWFakta: Merindukan seseorang telah terbukti menyebabkan 

insomnia. Frustasi karena kehilangan seseorang yang spesial membuat Anda 

â€¦ 

rindu orang telah bukti sebab insomnia frustasi karena hilang orang 

yang spesial buat anda 

3 latih 

410 jbenastey Maafkan Kata Yang Tlah Terucap Akan Kuhapus Jika Ku Mampu Andai Ku 

Dapat Meyakinkanmu Ku Hapus Hitam ku ~ 

maaf kata yang telah ucap akan hapus jika aku mampu andai aku 

dapat yakin aku hapus hitam aku 

3 uji 

411 jbenastey yg penting menang daripada bancilona kalah @putrianarahmi yang penting menang dari pada barcelona kalah 3 latih 

412 jbenastey janji deh gak akan gitu lagi janji deh tidak akan begitu lagi 3 uji 

413 jbenastey RT @TwitFAKTA: Tertawa dapat meningkatkan jumlah sel pemangsa virus 

alami tubuh. 

tawa dapat tingkat jumlah sel mangsa virus alami tubuh 3 latih 

414 jbenastey noah aku gak suka, sukanya pas namanya peterpan aja"@putrianarahmi: 

Noah keleeus "@jbenastey: peterpan"@soal_MUSIK: grup band apa 

noah aku tidak suka suka pas nama peterpan saja noah kali peterpan 

grup band apa 

3 latih 

415 jbenastey dengerin lagu dream theater"@HalamanRiau: pada ngapain malam2 begini 

tweps?" 

dengar lagu mimpi theater pada apa malam begini tweps 3 latih 
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416 jbenastey RT @WOWFakta: Ketika dua orang jatuh cinta saling menatap mata satu 

sama lain, detak jantung mereka saling seirama. [University of Californâ€¦ 

ketika dua orang jatuh cinta saling tatap mata satu sama lain detak 

jantung mereka saling irama university of californ 

3 latih 

417 jbenastey bener, tapi cuma ada dipikiran terus aja :) @noviamaharani13 benar tapi cuma ada pikir terus saja 3 latih 

418 jbenastey :3"@JawabJUJUR: pernah gak ngupil terus ditempelin ditembok? #JJ | 

@Tanya_Ngaco" 

pernah tidak upil terus tempel tembok 3 latih 

419 jbenastey rambut"@PilihanSUPER: #WowPSLover Menurut kamu, bagian tubuh 

mana yg membuat kamu terlihat kece ?" 

rambut turut kamu bagi tubuh mana yang buat kamu lihat kece 3 latih 

420 jbenastey engga"@PilihanSUPER: #WowPSLover Sering kebut-kebutan dijalan ? :(" tidak sering kebut kebut jalan 3 latih 

421 jbenastey elang"@JawabJUJUR: Jika dapat berubah jadi hewan dalam sehari, mau 

jadi apa ? #JJ | @rizalarifine" 

elang jika dapat ubah jadi hewan dalam hari mau jadi apa 3 latih 

422 jbenastey bukan nyindir, tapi saran aja :D , buat semua orang :) @noviamaharani13 bukan sindir tapi saran saja di buat semua orang 3 latih 

423 jbenastey harus itu, terkadang orang lain banyak bullshitnya, meskipun teman 

@noviamaharani13 

harus itu kadang orang lain banyak omong kosong meski teman 3 uji 

424 jbenastey RT @WOWFakta: Mendengarkan musik 2 kali dalam sehari selama satu 

setengah jam dapat menurunkan kadar hormon kortisol yang menyebabkan 

stresâ€¦ 

dengar musik kali dalam hari lama satu tengah jam dapat turun 

kadar hormon kortisol yang sebab stres 

3 latih 

425 jbenastey dia yg punya utang, awak pulak disuruh bayar -_- :v"@lidyafauzana: Eeh 

bayarlah utang tuha jihad wkwkw"@jbenastey: 2000 dapat 2 bakwan :3"@l 

dia yang punya hutang kita pula suruh bayar v eeh bayar hutang 

tuha jihad wkwkw dapat bakwan 

3 latih 

426 jbenastey semangat ya buat kamu hari ini :) semangat ya buat kamu hari ini 3 latih 

427 jbenastey RT @WOWFakta: Studi mengatakan bahwa dibutuhkan kontak mata 

selama sekitar 8,2 detik untuk 'Love at first sight' terjadi. 

studi kata bahwa butuh kontak mata lama kitar detik untuk cinta at 

first sight jadi 

3 latih 

428 jbenastey RT @PemudaPekanbaru: "Saat aku nggak ada kabar, bukannya aku 

ngelupain kamu! tapi aku cuma pgn tau...kamu nyariin aku apa nggak?" 

saat aku tidak ada kabar buk aku lupa kamu tapi aku cuma pengen 

tahu kamu cari aku apa tidak 

3 latih 

429 jbenastey getaran yg disebabkan pergeseran lempeng bumi @noviamaharani13 getar yang sebab geser lempeng bumi 3 latih 

430 jbenastey berarti ada gunung meletus dong ? @noviamaharani13 arti ada gunung letus dong 3 latih 

431 jbenastey ngantuk denger orang ni ngomong :3 @noviamaharani13 kantuk dengar orang ini bicara 3 latih 

432 jbenastey RT @WOWFakta: Menurut penelitian, orang yang cerdas memiliki kadar 

seng dan tembaga lebih di rambut mereka. 

turut teliti orang yang cerdas milik kadar seng dan tembaga lebih di 

rambut mereka 

3 latih 

433 jbenastey kok hari ini main game kalah terus ya? -_- kok hari ini main game kalah terus ya 3 latih 

434 jbenastey RT @WOWFakta: Orang-orang ber IQ tinggi cenderung terjaga lebih lama 

di malam hari. [Penelitian di London School of Economics] 

orang orang ber iq tinggi cenderung jaga lebih lama di malam hari 

teliti di london school of economics 

3 latih 

435 jbenastey RT @pemikiranPRIA: Pria itu berbahagia melihat orang-orang yang ia 

sayangi bahagia 

pria itu bahagia lihat orang orang yang dia sayang bahagia 3 latih 

436 jbenastey RT @_RonyHartono_: Mulai skrg stop ngata2in org yg mati terus 

"ATM",karena "ATM" uda msk final #UCL @inDOTAnesia 

@mainDOTA2 @dota2tvindo @tâ€¦ 

mulai sekarang stop kata orang yang mati terus atm karena atm 

sudah masak final 

3 latih 

437 jbenastey semangat ya buat kamu :) semangat ya buat kamu 3 latih 
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438 jbenastey RT @WOWFakta: Belajar bahasa asing lewat lirik lagu atau dialog di film, 

bisa membantu mempertajam daya ingat dan meningkatkan daya pikir â€¦ 

ajar bahasa asing lewat lirik lagu atau dialog di film bisa bantu 

tajam daya ingat dan tingkat daya pikir 

3 latih 

439 jbenastey RT @FaktaGoogle: Menurut penelitian psikologi menyatakan bahwa orang-

orang yang mengambil foto diri dengan memajukan bibir termasuk 

gangguaâ€¦ 

turut teliti psikologi satak bahwa orang orang yang ambil foto diri 

dengan maju bibir masuk ganggu 

3 latih 

440 jbenastey iya hahaha, ami twitter baru dang :3 @amisinichi @faktagoogle iya hahaha ami twitter baru dang 3 latih 

441 jbenastey wew"@WOWFAKTA: Upil merupakan alat pertahanan alami tubuh 

terhadap masuknya kuman melalui hidung." 

wew upil rupa alat tahan alami tubuh hadap masuk kuman lalu 

hidung 

3 latih 

442 jbenastey Jgn terlalu cpt mngmbil Ksimpulan,telit ilah dalam mengamati segalanya 

http://t.co/6qCH7QBf2a 

jangan lalu cepat ambil simpul telit ilah dalam amat segala 3 latih 

443 jbenastey bodo amat"@JawabJUJUR: Rasanya kalo gak bisa nonton konser idola 

itu.......#JJ | @taemtaww98" 

bodoh banget rasa kalau tidak bisa nonton konser idola itu 3 latih 

444 jbenastey cerita sedih malam minggu http://t.co/FuOyZxY6Om cerita sedih malam minggu 3 latih 

445 jbenastey RT @TwitFAKTA: Album "Bintang di Surga" oleh Peterpan merupakan 

salah satu album terlaris di Indonesia dengan 2,7 juta kopi. 

album bintang di surga oleh peterpan rupa salah satu album laris di 

indonesia dengan juta kopi 

3 latih 

446 jbenastey ini serius gan"@RekyThomess: @jbenastey gak gak gak, gw gak mau 

kejebak dgn permainan lu" 

ini serius gan tidak tidak tidak aku tidak mau jebak dengan main 

kamu 

3 latih 

447 jbenastey Kisah Ngenes Pertumbuhan Rambut http://t.co/Hq8Wc7lvX0 kisah enas tumbuh rambut 3 latih 

448 jbenastey Pusat Keramaian Selama Bulan Puasa http://t.co/9mHKnnF3ud pusat ramai lama bulan puasa 3 latih 

449 jbenastey berkali-kali saya lihat postingan aslinya. dan berkali-kali pula mencoba 

untuk tak terharu. http://t.co/DGDqUYnD5C 

kali kali saya lihat postingan asli dan kali kali pula coba untuk tidak 

haru 

3 latih 

450 jbenastey RT @FaktaGoogle: 90% penyakit yang diderita manusia disebabkan atau 

dipengaruhi oleh stres. 

sakit yang derita manusia sebab atau pengaruh oleh stres 3 latih 

451 jbenastey kegantengannya terkenal hingga dasar laut http://t.co/MGKSNElc00 ganteng kenal hingga dasar laut 3 latih 

452 jbenastey jangan pake gebetan juga lah ntan "@imha_khodijah: @jbenastey @idul_id 

@rekythomess eh ada mantan gebetan" 

jangan pakai gebetan juga lah ntan eh ada mantan gebetan 3 latih 

453 jbenastey pesan moral yg didapat saat menonton sinetron GGS. 

http://t.co/nEwn5A2QfQ 

pesan moral yang dapat saat tonton sinetron ganteng ganteng 

serigala 

3 latih 

454 jbenastey oh gak ada, ada yg ngaku'' namanya annisa zabaldi tadi malam smsnya 

@annisazabaldi 

oh tidak ada ada yang akui nama annisa zabaldi tadi malam smsnya 3 latih 

455 jbenastey gitu ya:3"@FaktaAgama: Tahukah Anda, Gara-gara Hawa makan 2 buah 

kuldi lah wanita punya daging lebih di dada, yaitu 2 buah Payu dara." 

begitu ya tahu anda gara gara hawa makan buah kuldi lah wanita 

punya daging lebih di dada yaitu buah payu dara 

3 latih 

456 jbenastey RT @MTLovenHoney: Cinta itu tentang perhatian. Bagaimana mungkin 

kamu yang cerdas, bisa mencintai orang yang mengabaikanmu? 

cinta itu tentang hati bagaimana mungkin kamu yang cerdas bisa 

cinta orang yang abai 

3 latih 

457 jbenastey RT @WOWFAKTA: Wanita juga sering memerhatikan payudara wanita 

lain sama seperti pria, tapi utk alasan membandingkan tubuhnya. 

wanita juga sering perhati payudara wanita lain sama seperti pria 

tapi untuk alas banding tubuh 

3 latih 



 

 
 

A
-2

4
 

458 jbenastey RT @WOWFAKTA: BahasaArab: Amin = Jujur, Terpercaya. Amiin = 

Aman, Tentram. Aamin = Meminta Perlindungan Keamanan. Aamiin = Ya 

Tuhan, Kabulkâ€¦ 

bahasa arab amin jujur percaya amiin aman tentram aamin minta 

lindung aman aamiin ya tuhan kabul 

3 latih 

459 jbenastey ingat dong:D sama sama emri:)"@emrioktaresa: Haha masih ingat ya 

ternyata sama aku,makasih jihaad:) "@jbenastey: selamat ulang tahun 

ingat dong di sama sama emri haha masih ingat ya nyata sama aku 

makasih jihaad selamat ulang tahun 

3 latih 

460 jbenastey RT @WOWFAKTA: 11 Maret adalah hari kemerdekaan Bikini Bottom 

dalam film Spongebob Squarepants. 

maret adalah hari merdeka bikini bottom dalam film spongebob 

squarepants 

3 latih 

461 jbenastey "@SoalPsikotest: #TahukahKamu Orang yang tidak bisa setia dalam suatu 

hubungan adalah orang yang memiliki IQ rendah." 

orang yang tidak bisa setia dalam suatu hubung adalah orang yang 

milik iq rendah 

3 latih 

462 jbenastey RT @WOWFAKTA: Sekitar 70 persen penggemar SpongeBob adalah 

orang dewasa. 

kitar persen gemar spongebob adalah orang dewasa 3 uji 

463 jbenastey RT @FaktaGoogle: Tatyana Kozhevnikova, seorang wanita dg vagina 

terkuat di dunia dimana vaginanya dpt mengangkat beban seberat 16 kg. 

tatyana kozhevnikova orang wanita dengan vagina kuat di dunia 

mana vagina dapat angkat beban berat kilogram 

3 latih 

464 jbenastey RT @ridwankamil: pulang ke rumah, istri senyum2 sendiri, kirain senyum 

buat saya, ternyata lagi nonton Lee Min Ho. *nasib 

pulang ke rumah istri senyum sendiri kira senyum buat saya nyata 

lagi nonton lee minimal ho nasib 

3 latih 

465 jbenastey RT @WOWFAKTA: Menurut penelitian, PR terlalu banyak sebenarnya 

dapat menyebabkan siswa menjadi stres, depresi dan mendapat nilai lebih 

rendah €¦ 

rt turut teliti pekerjaan rumah lalu banyak benar dapat sebab siswa 

jadi stres depresi dan dapat nilai lebih rendah 

3 latih 

466 jbenastey Surat Terbuka Untuk Sang Mantan - http://t.co/mCZKxs7Vwn 

#ForumKaskus via @KASKUS 

surat buka untuk sang mantan via 3 uji 

467 jbenastey Indonesia Dijajah Ratusan Tahun? Yakin? Cek,gan! - 

http://t.co/P4NpDxa0fA #ForumKaskus via @KASKUS 

indonesia jajah ratus tahun yakin cek gan via 3 latih 

478 jbenastey RT @FaktaGoogle: Pria suka dengan wanita yang punya selera humor 

tinggi. Karena wanita terlihat semakin cantik ketika ia tersenyum â€¦ 

pria suka dengan wanita yang punya selera humoris tinggi karena 

wanita lihat makin cantik ketika dia senyum 

3 latih 

469 jbenastey ternyata"@FaktaGoogle: Pelangi hanya terlihat ketika Anda membelakangi 

matahari." 

nyata pelangi hanya lihat ketika anda belakang matahari 3 latih 

470 jbenastey apa yang agan pikirkan ketika mendengar kata SUSU #ForumKaskus apa yang abang pikir ketika dengar kata susu 3 latih 

471 jbenastey RT @FaktaGoogle: Orang yg lahir pd tahun 1994-1999 telah hidup dalam 3 

dekade 

orang yang lahir percaya diri tahun telah hidup dalam dekade 3 latih 

472 jbenastey 15 hal ini yang wajib kalian baca ! - http://t.co/kBwwIxpmct 

#ForumKaskusvia @KASKUS 

hal ini yang wajib kalian baca 3 latih 

473 jbenastey Jauh Mimpiku by peterpan â€” https://t.co/7EqSa0dRPD jauh mimpi by peterpan 3 latih 

474 jbenastey Ku tak pernah berharap kau kan merindukan keberadaanku yang 

menyedihkan ini:'v â™« Pemuja Rahasia by Sheila On 7 â€” 

https://t.co/Ey6DoSGzot 

aku tidak pernah harap kamu kan rindu ada yang sedih ini v puja 

rahasia by sheila on 

3 latih 

475 jbenastey kan ku bingkai slalu indahmu~ â™« Sheila On 7 â€” 

https://t.co/rFnZTnIwxt 

kan aku bingkai selalu indah sheila on 3 latih 
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476 jbenastey duduk aja dapat uang :3 ( Kaliandra Meeting Room, GRAHA PENA RIAU, 

Lt 2.) â€” https://t.co/mu3e5KNeK0 

duduk saja dapat uang kaliandra meeting room graha pena riau lt 3 latih 

477 jbenastey 14 Ciri Ini Menandakan Agan Seorang Introvert, Bukan Pemalu! - 

https://t.co/EwkhqcCBob #ForumKaskus via @KASKUS 

ciri ini tandak abang orang introvert bukan malu via 3 latih 

478 jbenastey trending topik, benar2 kekuatan rakyat .. dasar media zolim 

#boikotMetroTV 

trending topik benar kuat rakyat dasar media zolim 3 latih 

479 jbenastey Belajar Memaafkan dari Buya Hamka - https://t.co/S6kAgsIffs 

#ForumKaskus via @KASKUS 

ajar maaf dari buya hamka via 3 latih 

480 jbenastey @Telkomsel mas saya udah berhasil registrasi dan sudah menggunakan tsel 

sejak tahun 2011, kenapa saya tidak menerimâ€¦ https://t.co/R70CUXbKKP 

abang saya sudah hasil registrasi dan sudah guna telkomsel sejak 

tahun kenapa saya tidak menerim 

3 uji 

481 jbenastey RT @FaktaAgama: Pada hari kiamat, Allah memanggil orang yang 

menahan amarah di hadapan seluruh makhluk, kemudian 

mempersilahkannya memilihâ€¦ 

pada hari kiamat allah panggil orang yang tahan amarah di hadap 

seluruh makhluk kemudian silah pilih 

3 latih 

482 jbenastey RT @yeahmahasiswa: Kalo minjem, jangan lupa balikin sob! 

https://t.co/AZevlYY6lU 

kalau pinjam jangan lupa kembali sahabat 3 latih 

483 jbenastey RT @FaktaAgama: Bila kita sakit, Allah tarik 3 perkara : 1. Allah tarik 

keceriaan wajah kita. 2. Allah tarik selera makan kita. 3. Allah hapus dosa 

dosa kita 

bila kita sakit allah tarik perkara allah tarik ceria wajah kita allah 

tarik selera makan kita allah hapus dosa dosa kita 

3 latih 

484 jbenastey @Telkomsel min, kemaren saya isi pulsa dan dapat sms promo yg ini, tetapi 

setelah saya balas dengan mengirim "ok"â€¦ https://t.co/eGNdbMyWcp 

minimal kemaren saya isi pulsa dan dapat pesan promo yang ini 

tapi setelah saya balas dengan kirim oke 

3 latih 

485 jbenastey RT @FaktaAgama: Tips Menghadapi Ramadan ðŸ•Œ 1. Qada' Puasa. 2. 

Puasa Sunat. 3. Baca Al-Quran. 4. Doa &amp; Zikir. 5. Makan 

Bersederhana. 6.â€¦ 

tips hadap ramadhan qada puasa puasa sunat baca al al quran doa 

ampun zikir makan sederhana 

3 latih 

486 jbenastey RT @FaktaGoogle: Tidur menghadap sebelah kanan dapat membantu organ 

pencernaan bekerja lebih optimal. 

tidur hadap sebelah kanan dapat bantu organ cerna kerja lebih 

optimal 

3 latih 

487 jbenastey RT @FaktaAgama: Dua kali Allah ulang dalam Al-Quran. "Sesungguhnya 

dalam setiap kesusahan pasti ada kesenangan selepasnya" 

dua kali allah ulang dalam al al quran sungguh dalam tiap susah 

pasti ada senang lepas 

3 latih 

488 jbenastey RT @FaktaAgama: Barangsiapa banyak diam maka dia akan selamat. [HR. 

Ahmad] 

barang siapa banyak diam maka dia akan selamat hari ahmad 3 latih 

489 jbenastey RT @onecak: Karna kalo pake nasi lebih memuaskan 

https://t.co/QpZWOUACr2 https://t.co/sO4NwRjICn 

karena kalau pakai nasi lebih muas 3 latih 

490 jbenastey RT @sheilaon7: Selamat ulang tahun Vokalis tercinta kita @Duta507 

"Akhdiyat Duta Modjo" yang ke 38. #akhdiyatdutamodjo #birthday 

#dutaso7â€¦ 

selamat ulang tahun vokalis cinta kita akhdiyat duta modjo yang ke 3 latih 

491 jbenastey RT @onecak: Kalo jadi guru.. gak akan menyalahkan jawabannya. 

https://t.co/lpODH5f368 https://t.co/57k4FdGKpg 

kalau jadi guru tidak akan salah jawab 3 uji 
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492 jbenastey RT @WOWFAKTA: Gangguan kognitif akibat begadang selama 24 jam 

setara dengan kandungan alkohol sebanyak 0,10 persen dalam darah. 

ganggu kognitif akibat begadang lama jam tara dengan kandung 

alkohol banyak persen dalam darah 

3 latih 

493 jbenastey RT @FaktaAgama: "Jangan pernah merasakan solat itu beban,kerana 

hakikatnya solat itulah yang meringankan bebanâ€•. 

jangan pernah rasa sholat itu beban rana hakikat sholat itu yang 

ringan beban 

3 latih 

494 jbenastey RT @BIGREDS_IOLSC: Beres babak pertama ini bisa nggak langsung 

lawan Madrid aja? 

selesai babak pertama ini bisa tidak langsung lawan madrid saja 3 latih 

495 jbenastey RT @FaktaGoogle: 40 persen wanita pernah melemparkan alas kaki kepada 

pria. 

persen wanita pernah lempar alas kaki kepada pria 3 latih 

496 jbenastey RT @FaktaAgama: Ramadhan : 1. Puasa 2. Solat tarawih 3. bazar Ramadan 

4. Buka puasa keluarga /sahabat 5. Beli baju Raya 6. Buat kuihâ€¦ 

ramadhan puasa sholat tarawih bazar ramadhan buka puasa 

keluarga sahabat beli baju raya buat kuih 

3 latih 

497 jbenastey RT @onecak: Bahkan prediksi spongebob akurat berlanjut hingga ada yang 

korban keracunannya https://t.co/gMKGw0A7Rf 

https://t.co/mbTrRBWVHF 

bahkan prediksi spongebob akurat lanjut hingga ada yang korban 

racun 

3 latih 

.      

.      

.      

.      

.      

.      

.      

1301 bandelbgtsih Egomu dan egoku menjadi penghalang. Utk mengatakan rindu saja gengsi. 

Ya, aku rindu. Sangat. 

ego dan ego jadi halang untuk kata rindu saja gengsi ya aku rindu 

sangat 

4 uji 

1302 bandelbgtsih Masih ngumpulin niat untuk ngelanjutin skripsi masih kumpul niat untuk lanjut skripsi 4 latih 

1303 bandelbgtsih Coba aja dulu tabungan SD gak dipake buat beli PS2 pasti udah ada modal 

buat nikah muda nihðŸ™‚ 

coba saja dulu tabung sekolah dasar tidak pakai buat beli ps pasti 

sudah ada modal buat nikah muda nih 

4 uji 

1304 bandelbgtsih Temen-temen gue pada nikah muda, nabungnya dari SD apa begimana sih teman teman saya pada nikah muda tabung dari sekolah dasar apa 

bagaimana sih 

4 latih 

1305 bandelbgtsih Yaampun mbaknyahh norak sekali, perdana naik pesawat yo mbak? Ngakak 

akutu liat kekampungan kamuuu 

yaampun kakak norak sekali perdana naik pesawat iya kakak 

ketawa aku itu lihat kampung kamu 

4 latih 

1306 bandelbgtsih Kok bisa dengan pedenya bilang diri dia "capek jadi selebgram pku" kok bisa dengan percaya diri bilang diri dia lelah jadi selebriti 

instagram pekanbaru 

4 latih 

1307 bandelbgtsih Naik berat badan dikit aja apdet story "ya ampun naik sekilo parahh", heh 

tokek sawah sekilo doang naek heboh bet dah, sekilo¦ 

https://t.co/hZ0lVlXXwP 

naik berat badan dikit saja update cerita ya ampun naik kilo parah 

heh tokek sawah kilo doang naik heboh sangat sudah kilo 

4 latih 

1308 bandelbgtsih Sekian sambat malam ini, dosa biar saya tanggung sendiri. Sekian dan 

terima kasih. 

sekian sambat malam ini dosa biar saya tanggung sendiri sekian dan 

terima kasih 

4 latih 

1309 bandelbgtsih Bikos berat badan bertambah itu tanda klo q bahagia~ karena berat badan tambah itu tanda kalau aku bahagia 4 latih 
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1310 bandelbgtsih Wahhh terima kasih mas Alit, kisah ini berdasarkan kisah nyata saya sendiri 

hehe https://t.co/WnVec2uAjW 

wahh terima kasih abang alit kisah ini dasar kisah nyata saya sendiri 

hehe 

4 latih 

1311 bandelbgtsih W malah seneng sih, malah jjk liat cewek yg kurus ngaku2 gendud pas 

dipanggil gendut eh marah2, paan coba https://t.co/fXnMvbJOx3 

saya malah senang sih malah jijik lihat cewek yang kurus akui 

gendut pas panggil gendut eh marah apa coba 

4 latih 

1312 bandelbgtsih Ada cicak di dinding lagi merayap, ASHIYAPPPPPPPP ada cicak di dinding lagi rayap siap 4 latih 

1313 bandelbgtsih Ya ampyun, emg pada dasarnya iri hati gak ketulungan keknyaaa, kasian 

liatnya:( 

ya ampun emang pada dasar iri hati tidak tolong kayak kasih liat 4 latih 

1314 bandelbgtsih Emg dasarnya hati tu udh dengki dan iri, jd ya maklum aja ngeliat sifatnya 

gk berubah2 dari dulu 

emang dasar hati itu sudah dengki dan iri jadi ya maklum saja lihat 

sifat tidak ubah dari dulu 

4 latih 

1315 bandelbgtsih Sempat terkontaminasi juga sama "kejelekannya", untung w dah jaga jarak 

dan sadar diri. 

sempat kontaminasi juga sama jelek untung saya sudah jaga jarak 

dan sadar diri 

4 latih 

1316 bandelbgtsih Lah bodo amat, bodo amatlah. Lah bacod amat, bacod amatlah. Bodo amat, 

bacod amat 

lah bodoh banget bodoh amat lah bacot banget bacot amat bodoh 

banget bacot banget 

4 latih 

1317 bandelbgtsih Habis mukul nyamuk yg drtadi gigitin tangan, pas udah ditepok nyeletuk 

"mati lo nyamuk anjing". . Apaan dah. 

habis pukul nyamuk yang dari tadi gigit tangan pas sudah tepok 

celetuk mati kamu nyamuk anjing apa sudah 

4 latih 

1318 bandelbgtsih Akhirnya saya dapat stiker Sambat buat balesin ayah bunda di WA Grup 

Keluarga... https://t.co/4itRKGEcBm lewat @nksthi 

akhir saya dapat stiker sambat buat balas ayah bunda di whatsapp 

grup keluarga lewat 

4 latih 

1319 bandelbgtsih Gara2 skripsi tentang bullying jadi rajin buka ignya ayting, yanglek, atta, dll 

demi nyari komen bully-nya. 

gara skripsi tentang bullying jadi rajin buka instagram ayu ting ting 

young lex atta dll demi cari komentar bully nya 

4 latih 

1320 bandelbgtsih Alhamdulillah ya hidup semakin tenang setelah nge-mute story-nya, jd gk 

berdosa lagi ngata2in tingkahnya he he 

alhamdulillah ya hidup makin tenang setelah nge sembunyi cerita 

nya jadi tidak dosa lagi kata tingkah he he 

4 latih 

1321 bandelbgtsih Salad buah indomaret tiada duanyaa, jadi sayang sama abg kasirnya. Loh~ salad buah indomaret tiada dua jadi sayang sama abang kasir loh 4 latih 

1322 bandelbgtsih Coba artikan maksudnya apa, aku gak ngerti, masih kelas 4 sd soalnya 

@wankurniawaan0 https://t.co/Diyd0eCjr8 

coba arti maksud apa aku tidak paham masih kelas sekolah dasar 

soal 

4 latih 

1323 bandelbgtsih Baru nyampe rumah, denger ada suara orang nangis meraung2 dong. 

Ternyata ma sisteur nangis krna gk lulus pbud:')) duhhhh... 

baru sampai rumah dengar ada suara orang tangis raung dong nyata 

ma kakak tangis karena tidak lulus penelusuran bibit unggul daerah 

duhh 

4 latih 

1324 bandelbgtsih Semangat mengerjakan bab 4 nya yaa, jangan dipaksa begadang kalo udah 

ngantuk, cinta kamu... . . Ucapku pada diri sendiri he-he 

semangat kerja bab nya ya jangan paksa begadang kalau sudah 

kantuk cinta kamu ucap pada diri sendiri he he 

4 latih 

1325 bandelbgtsih TIDAK ADA KATA DAMAI, KITA HARUS LAWAN PELAKU 

BULLYING!! Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah:â€¦ 

https://t.co/Eplp3fMerF 

tidak ada kata damai kita harus lawan pelaku bullying komisi 

lindung dan awas anak daerah 

4 latih 

1326 bandelbgtsih Ini anak sd sekarang ada mata pelajaran baru tentang berantem apa gimana 

ya:)) https://t.co/OChi4aBhoh 

ini anak sekolah dasar sekarang ada mata ajar baru tentang antem 

apa bagaimana ya 

4 latih 

1327 bandelbgtsih Tadi dateng ke acara perpisahan adek, di depan ada temen adek w sama 

pacarnya yg udh kuliah. cowoknya ganteng:( https://t.co/X2htzx0U0r 

tadi datang ke acara pisah adek di depan ada teman adek saya sama 

pacar yang sudah kuliah cowok ganteng 

4 latih 

1328 bandelbgtsih Baru sadar umur papa dah setengah abad:')) baru sadar umur papa sudah tengah abad 4 latih 
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1329 bandelbgtsih Kannn, udah muncul aja video klarifikasi sambil minta maaf dari qaqa 

gemes yg maen keroyokannn:)) 

kan sudah muncul saja video klarifikasi sambil minta maaf dari 

kakak gemas yang main keroyok 

4 latih 

1330 bandelbgtsih Sakit jaman SMA balik lagiii, siap2 bolak-balik laboraturium... sakit zaman sama kembali lagi siap bolak kembali laboraturium 4 latih 

1331 bandelbgtsih Menghapus aplikasi instagram ternyata sangat melancarkan ngerjain skripsi 

kuuuu~ 

hapus aplikasi instagram nyata sangat lancar kerja skripsi kuu 4 latih 

1332 bandelbgtsih Resepsi? Heyyy, no resepsi resepsi, cuman syukuran makan2 doang 

(((pengennya))) 

resepsi heyy tidak resepsi resepsi hanya syukur makan doang 

pengen 

4 uji 

1333 bandelbgtsih Beda:)) tapi klo mau disamain sama yg taon kemaren ya hayuk 

https://t.co/Sbl2qYSo8p 

beda tapi kalau mau sama sama yang tahun kemaren ya ayo 4 latih 

1334 bandelbgtsih Open jasa bangunin sahur buka jasa bangun sahur 4 latih 

1335 bandelbgtsih Auto nangiss beberapa hari ini, mulai dr ditinggal nikah, ditinggal sahabat 

selama2nya, dan kehilangan istri:'(((( https://t.co/Wg8tdn355W 

otomatis nangis berapa hari ini mulai dari tinggal nikah tinggal 

sahabat lama dan hilang istri 

4 latih 

1336 bandelbgtsih Sangat berbahagia atas kalian berdua!â•¤ï¸•â•¤ï¸• 

https://t.co/CK6UOv9gZP 

sangat bahagia atas kalian dua 4 latih 

1337 bandelbgtsih Ada recom film bagus lagi selain di atas gk gaes? ada rekomendasi film bagus lagi selain di atas tidak teman 4 latih 

1338 bandelbgtsih @MohYosdi innalillahi wainna ilaihi rojiun, selamat jalan abang:')) Percaya 

kok orang baik bakal pergi di hari yg baik ¦ https://t.co/rGK9HnFsK4 

innalillahi wainna ilaihi rojiun selamat jalan abang percaya kok 

orang baik bakal pergi di hari yang baik 

4 latih 

1339 bandelbgtsih Sengaja keluar dari comfort zone pak https://t.co/QyMes7pwK4 sengaja keluar dari nyaman zona pak 4 latih 

1340 bandelbgtsih Nih muka kek org yg pernah gue lempar kepalanya pake batu sampe 

berdarah waktu gue SD, persis! https://t.co/IMJ1gESgxt 

nih muka seperti orang yang pernah saya lempar kepala pakai batu 

sampai darah waktu saya sekolah dasar persis 

4 latih 

1341 bandelbgtsih Males ngelanjutin ngoding klo dah jumpa error:)) malas lanjut kode kalau sudah jumpa error 4 uji 

1342 bandelbgtsih Soalnya ni, w dijadiin close friend sama org nih yaa tp isi storynya peluk2an 

nafsu sama pacarnyaa:( 

soal ini saya jadi close friend sama orang nih ya tapi isi storynya 

luk nafsu sama pacar 

4 latih 

1343 bandelbgtsih Lah om tante gue malah ngasih thr lebih buat gue krna w cucu dan 

keponakan pertama, btw umur gue 22thn https://t.co/6nnoplpTlz 

lah om tante saya malah kasih tunjangan hari raya lebih buat saya 

karena saya cucu dan ponakan pertama btw umur saya tahun 

4 latih 

1344 bandelbgtsih Minggir kelen semua selebtwit2 kw, sesepuh twitter comeback!! 

https://t.co/56p37XGgnR 

minggir kalian semua selebriti twitter palsu sepuh twitter kembali 4 latih 

1345 bandelbgtsih Segabut itu sampe jam segini asyik ngedit multiple creative posting buat 

instagram, hadeuhhh 

bosan itu sampai jam begini asik edit multiple creative posting buat 

instagram hadeuhh 

4 latih 

1346 bandelbgtsih Pantes aku takut bgt sama cowok, ternyata ini alasannya 

https://t.co/6L8oN2XFxz 

pantas aku takut banget sama cowok nyata ini alasan 4 latih 

1347 bandelbgtsih Memori hp tinggal 1,5gb, setelah uninstall pubg memori skrg jadi 7,5gb 

dong:) 

memori handphone tinggal gb setelah uninstall pubg memori 

sekarang jadi gb dong 

4 latih 

1348 bandelbgtsih Sumpah anak ips memang selalu menghibur!!!11!!111!! 

https://t.co/uVx6BTD6Jo 

sumpah anak ilmu pengetahuan sosial memang selalu hibur 4 latih 

1349 bandelbgtsih Kucing jantan w dah sehari gadak balik2 ke rumahhh, mampir ke rumah 

janda mana sihhhhh 

kucing jantan saya sudah hari tidak ada kembali ke rumah mampir 

ke rumah janda mana sih 

4 latih 
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1350 bandelbgtsih Ternyata pas liat ke belakang, tante2 sama brondong maniez.... nyata pas lihat ke belakang tante sama brondong manis 4 latih 

1351 bandelbgtsih Beberapa hari ini, kampus rame karna maba lagi daftar ulang dan penetapan 

ukt 

berapa hari ini kampus ramai karena mahasiswa baru lagi daftar 

ulang dan tetap uang kuliah tunggal 

4 latih 

1352 bandelbgtsih Banyak maba yg ditemenin ortunya dr kampung, jauh sekali dr ibukota.. banyak mahasiswa baru yang teman orang tua dari kampung jauh 

sekali dari ibukota 

4 latih 

1353 bandelbgtsih Entah knapa hati seakan sakit seperti teriris melihat beberapa ortu maba 

berpakaian lusuh dan kusut demi menemani anaknya ¦ 

https://t.co/YqOeOfsom7 

entah kenapa hati akan sakit seperti iris lihat berapa orang tua 

mahasiswa baru pakai lusuh dan kusut demi teman anak 

4 latih 

1354 bandelbgtsih Aku yakin, beberapa orgtua tersebut pasti senang jauh2 dr kampung 

menemani anaknya daftar ulang kuliah. Berharap anaknya sukses¦ 

https://t.co/DdnR7Lr8dk 

aku yakin berapa orang tua sebut pasti senang jauh dari kampung 

teman anak daftar ulang kuliah harap anak sukses 

4 latih 

1355 bandelbgtsih Tapi..harapan mereka lgsg dipatahkan di saat penetapan UKT utk anak 

mereka 

tapi harap mereka langsung patah di saat tetap uang kuliah tunggal 

untuk anak mereka 

4 latih 

1356 bandelbgtsih UKT yg didapat gak sesuai dgn pendapatan ekonomi mereka, bingung-

tidak-tahu-bagaimana-cara-membayarnya. 

uang kuliah tunggal yang dapat tidak sesuai dengan dapat ekonomi 

mereka bingung tidak tahu bagaimana cara bayar 

4 latih 

1357 bandelbgtsih Ingin rasanya aku memaki para panitia kampus yg menetapkan UKT tak 

tepat sasaran, "Universitas Negeri Uang Kuliah Swasta ¦ 

https://t.co/tlGVcXRfnN 

ingin rasa aku maki para panitia kampus yang tetap uang kuliah 

tunggal tidak tepat sasar universitas negeri uang kuliah swasta 

4 latih 

1358 bandelbgtsih Tolong ya yg punya kontak saya, jgn main nyebar nomor org dong bgst. 

Ketahuan siapa yg ngasih gue gampar lu.. https://t.co/Nn9R7OPxxP 

tolong ya yang punya kontak saya jangan main sebar nomor orang 

dong bangsat tahu siapa yang kasih saya tampar kamu 

4 latih 

1359 bandelbgtsih Sumpah kucing drtd gak pulang2, rupanya lg ngebucin ke kucing blok 

depan:) 

sumpah kucing dari tadi tidak pulang rupa lagi budak cinta ke 

kucing blok depan 

4 latih 

1360 bandelbgtsih Yang punya kucing pasti ngerti shocknya di kasih hadiah gini sama 

kucingnya:)) https://t.co/fmibUwwvoF 

yang punya kucing pasti paham shock di kasih hadiah begini sama 

kucing 

4 uji 

1361 bandelbgtsih Jijik bgt liat orang bikin igstory sok suci, memperlihatkan dirinya seakan2 

baik, padahal di igstory org lain malah banyak bacot¦ 

https://t.co/lEKhXCMv77 

jijik banget lihat orang buat cerita instagram sombong suci lihat diri 

akan baik padahal di cerita instagram orang lain malah banyak 

banyak bicara 

4 latih 

1362 bandelbgtsih Bejad ya bejad ajalah, gausah cari pembelaan diri dgn up kebaikan dan 

kesucian diri sendiri di igstory pribadi. 

bejat ya bejat saja tidak perlu cari bela diri dengan up baik dan suci 

diri sendiri di cerita instagram pribadi 

4 latih 

1363 bandelbgtsih Dulu diajarin sama papa "Jadi org apa adanya ajalah, gausah carmuk di dpn 

org lain. Jd diri sendiri." 

dulu ajar sama papa jadi orang apa ada saja tidak perlu cari muka di 

depan orang lain jadi diri sendiri 

4 latih 

1364 bandelbgtsih Utk apa kita memperlihatkan kebaikan-kebaikan kita ke orang2 klo 

ujungnya mereka merendahkan kita hanya krna 1 keburukan/kesalahan kita. 

untuk apa kita lihat baik baik kita ke orang kalau ujung mereka 

rendah kita hanya karena buru salah kita 

4 uji 

1365 bandelbgtsih Kenapa cowok klo potong rambut itu jd keliatan manisnya 

https://t.co/6hIyMXC3o0 

kenapa cowok kalau potong rambut itu jadi liat manis 4 latih 

1366 bandelbgtsih Ya ampun belum nyoba Emina Lip Cushion eh udah keluar aja Wardah 

Velvet Mate:')) ya allahh pengen kayaaaaa.... 

ya ampun belum coba emina lip cushion eh sudah keluar saja 

wardah velvet mati ya allah ingin kaya 

4 latih 
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1367 bandelbgtsih Punya kitten dirumah berasa punya bayi:')) tiap dua jam bangun haus mau 

minum susu terussss 

punya kitten rumah asa punya bayi tiap dua jam bangun haus mau 

minum susu terus 

4 latih 

1368 bandelbgtsih Keseringan nonton drama, hubungan pun banyak drama hhh sering nonton drama hubung pun banyak drama hh 4 latih 

1369 bandelbgtsih Bu dosen idola! Saya skrg semester 9 ipk standar 3,4an gak cumlaude tp 

alhamdulillah di CV udah ada pengalaman magang ¦ 

https://t.co/BI7eFLvgHz 

ibu dosen idola saya sekarang semester ipk standar an tidak 

cumlaude tapi alhamdulillah di cv sudah ada alam magang 

4 latih 

1370 bandelbgtsih Hati hati aja kena keroyok kelen*logat batak* ðŸ˜‚ â€” 

https://t.co/v3osxwGVME 

hati hati saja sentuh keroyok kalian logat batak 4 latih 

1371 bandelbgtsih Yang udah hilang datang lagi itu rasanyaa ðŸ˜Œ yang sudah hilang datang lagi itu rasa 4 latih 

1372 bandelbgtsih Demi apa ini mah namanya, wajib pake masker lg besok demi demi... demi apa ini mah nama wajib pakai masker lagi besok demi demi 4 latih 

1373 bandelbgtsih 18 tahun yg lalu dilahirkan ditanggal yang sama. 1 April. tahun yang lalu lahir tanggal yang sama april 4 latih 

1374 bandelbgtsih Haha makasih bang, ditahun ini kasihlah kado wkwk"@HerwanFarrianky: 

@anindyaNrozana pibesdey adek abang, semoga ditahun ini adek teraktir" 

haha makasih abang tahun ini kasih kado wkwk selamat ulang 

tahun adek abang moga tahun ini adek traktir 

4 latih 

1375 bandelbgtsih Jemputan wisudanya udh ditangan, jemputan nikahnya kapan 

ya?ðŸ˜�ðŸ˜� (with Muhammad, Lika, and 8 others) â€” 

https://t.co/YvumtkwHsE 

jemput wisuda sudah tangan jemput nikah kapan ya with 

muhammad luka and others 

4 latih 

1376 bandelbgtsih kakak anak kampus sekarang gak bisa ketemu bilang "sok cantik" lagii â€” 

Belum resmilah say, huhu iya&;/3 http://t.co/lBkPg6o879 

kakak anak kampus sekarang tidak bisa temu bilang sombong 

cantik lagi belum resmi sayang huhu iya 

4 latih 

1377 bandelbgtsih ya adek terlambat minta pap kelulusannya ,kakak hebaat. sukses terus â€” 

Haha aduuh maaci yaw&;3 http://t.co/ik5jAsGrPA 

ya adek lambat minta foto lulus kakak hebat sukses terus haha 

aduuh terimakasih iya 

4 latih 

1378 bandelbgtsih Pake acara dikerjain sama website kampusnya, tapi akhirnya alhamdulillah 

sesuai sama yg diharapkanðŸ˜‡- â€” https://t.co/a3esFkR58e 

pakai acara kerja sama website kampus tapi akhir alhamdulillah 

sesuai sama yang harap 

4 latih 

1379 bandelbgtsih SUMPAH KEREN KAK JADI ANAK TEKNIK!!! UNDANGAN 

DAERAH PULA, SELAMAT KAKAK CALON SARJAN TE... â€” Hai 

terimakasih ya!ðŸ˜˜ http://t.co/w5AitUFEyc 

sumpah keren kak jadi anak teknik undang daerah pula selamat 

kakak calon sarjana te hai terimakasih ya 

4 latih 

1380 bandelbgtsih itu foto di kronologi asknya bg bayu ya?? â€” Hmm... 

http://t.co/Cec1afOBKG 

itu foto di kronologi tanya abang bayu ya hmm 4 uji 

1381 bandelbgtsih PUSAT APLIKASI &amp; BUSANA. Yuk yang cari aplikasi dan baju buat 

lebaran gitu2 gausah bingung yaa ada @rizkia... â€” â˜�â˜�â˜� 

http://t.co/fQwy1bvp2h 

pusat aplikasi ampun busana ayo yang cari aplikasi dan baju buat 

lebaran begitu tidak perlu bingung ya ada 

4 latih 

1382 bandelbgtsih Bg nanda kliah dmna kk? â€” Dia di Instiper Jogja, sekarang lg training 

beasiswa dr RAPP ^^ http://t.co/ZjeQpJ7B7w 

abang nanda kuliah dimana kakak dia di instiper jogja sekarang lagi 

training beasiswa dari riau andalan pulp and paper 

4 latih 

1383 bandelbgtsih Kalau Ke Jepang mau Cuci tangan atau cuci muka? â€” cari jodoh 

http://t.co/aE7yHZgieu 

kalau ke jepang mau cuci tangan atau cuci muka cari jodoh 4 latih 

1384 bandelbgtsih Apa yang kamu akan lakukan diakhir pekan ini? Posting... â€” Ngebully 

jomlo karatan haha dosa pertama sehabis leba... http://t.co/7XfTI1itX9 

apa yang kamu akan laku akhir pekanbaru ini posting bully sendiri 

karat haha dosa pertama habis leba 

4 latih 
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1385 bandelbgtsih terkutuk orang" yg bilang lu cantik cuih cantik dri lobang sedo... â€” 

Ngomong sama siapa sih lo njing? Norak lu haha http://t.co/o23vkwWRSU 

kutuk orang yang bilang kamu cantik cuih cantik dari lubang sedo 

bicara sama siapa sih kamu anjing norak kamu haha 

4 latih 

1386 bandelbgtsih Kak kok bisa jadi kakak kelas tercantik versi yoga in... â€” Haha gatauu dik 

versi org kan beda2 makasih yoga ... http://t.co/Fi2u3WnMI8 

kak kok bisa jadi kakak kelas cantik versi yoga ini haha tidak tahu 

adik versi orang kan beda makasih yoga 

4 latih 

1387 bandelbgtsih Semenjak di Jakarta muka kau makin kek babi ya hahhhaðŸ‘¿ðŸ’€ðŸ•· [] 

â€” https://t.co/pH8LCm1HKg 

semenjak di jakarta muka kamu makin seperti babi ya hahha 4 latih 

1388 bandelbgtsih Lagu murahan apakah yang kamu hafal? â€” Abang goda - Duo serigalaâ˜º 

https://t.co/17K4IIGrpb 

lagu murah apakah yang kamu hafal abang goda dua serigala 4 latih 

1389 bandelbgtsih pap yg sama aku doong, biar naik polowers ask fm aku niha wkwk â€” Ntah 

dimana foto kita nggik huhuu https://t.co/3oCXhTfWvP 

foto yang sama aku dong biar naik pengikut asik fm aku ini wkwk 

tidak mana foto kita nggik huhuu 

4 uji 

1390 bandelbgtsih Binatang apa yang paling menakutkan bagimu? Mengapa? â€” Mantan. Eh 

lagi ngomongin binatang ya? Sama-sama nakutin ¦ https://t.co/uIkmvhWLEf 

binatang apa yang paling takut bagi mengapa mantan eh lagi bicara 

binatang ya sama sama takut 

4 latih 

1391 bandelbgtsih Sombong!! Sementang jadi maba tercantik di teknik lo â€” Ebusettt dah, 

hayati mah gadak cantik2nya https://t.co/mFJOWPxaUi 

sombong mentang jadi mahasiswa baru cantik di teknik kamu buset 

sudah hayati mah tidak ada cantik 

4 latih 

1392 bandelbgtsih Gimana pendapat kakak dengan @khofifameliaputri yang cewek perebut 

cowoknya @friscaYâ€¦ â€” Sumpah gatau ceritanya huhu 

https://t.co/3LNMDBEE8t 

bagaimana dapat kakak dengan yang cewek rebut cowok sumpah 

tidak tahu cerita huhu 

4 latih 

1393 bandelbgtsih Aku mau nyusul kak acil ke uin biar bisa nikung kak cil dr cowoknyaðŸ˜• 

â€” Ylh dk https://t.co/CEDH4FJTEf 

aku mau susul kak acil ke universitas islam negri biar bisa tikung 

kak kecil dari cowok iya adik 

4 latih 

1394 bandelbgtsih Apakah menurutmu anjing itu benar-benar sahabat terbaik â€¦ â€” Temen 

temen aku pada kayak anjing semua, terbaiklah €¦ https://t.co/N7lUxyG6mm 

apakah turut anjing itu benar benar sahabat baik teman teman aku 

pada seperti anjing semua baik 

4 latih 

1395 bandelbgtsih ktmu bang fdhl ya kak di sd adeknya hm â€” Iya depig;) 

https://t.co/TcKaXTL0Dr 

ketemu abang padahal ya kak di sekolah dasar adek hm iya depig 4 latih 

1396 bandelbgtsih apakah kamu cemburu kalau pacar kamu membahas tentang 

mantan/gebetannya dulu? jawab dengan JUJUR â€” JUJUR. 

https://t.co/O7nzfHaQtC 

apakah kamu cemburu kalau pacar kamu bahas tentang mantan 

gebet dulu jawab dengan jujur jujur 

4 latih 

1397 bandelbgtsih Masa gak kenal sama adek bg yasmin kak h3h3 â€” Yasmin gapunya adek 

yg mesum kek gini h3h3 https://t.co/sEKgRGhtJ6 

masa tidak kenal sama adek abang yasmin kak hh yasmin tidak 

punya adek yang mesum seperti begini hh 

4 latih 

1398 bandelbgtsih Buka puasa bersama Keluarga Besar Teknik informatika â€¦ (Gedung 

Islamic Center UIN SUSKA) â€” https://t.co/PGKMSzMbE7 

buka puasa sama keluarga besar teknik informatika gedung islamic 

center universitas islam negri suska 

4 latih 

1399 bandelbgtsih Timbul pertanyaan menyakitkan dari hati sendiri... "kalau rindu, aku harus 

bagaimana?" 

timbul tanya sakit dari hati sendiri kalau rindu aku harus bagaimana 4 latih 

1400 bandelbgtsih Yang kutakutkan, ketika berjauhan kamu tak lagi merindukan. Ketika 

berpisah kamu tak merasa kehilangan. 

yang takut ketika jauh kamu tidak lagi rindu ketika pisah kamu 

tidak rasa hilang 

4 latih 

1401 harleeyjocker Setidak nya aku peduli. Yaaah walaupun diem diem wkwkw tidak nya aku peduli yaah walau diam diam wkwkw 4 latih 

1402 harleeyjocker Bikin kesibukan lain biar gak kepikiran eeh pas mau tidur terkenang lagii :)) buat sibuk lain biar tidak pikir eeh pas mau tidur kenang lagi 4 latih 
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1403 harleeyjocker Sama sama masih sayang sama sama masih peduli. Waktu nya yang salah sama sama masih sayang sama sama masih peduli waktu nya yang 

salah 

4 latih 

1404 harleeyjocker Kita sedang belajar bagaimana rasanya tidak berkabar, tidak saling 

membutuhkan, tidak peduli sama sekali :)) 

kita sedang ajar bagaimana rasa tidak kabar tidak saling butuh tidak 

peduli sama sekali 

4 latih 

1405 harleeyjocker Kamu tidak tau apa itu rasa sakit sampai kamu menatap diri sendiri 

bercermin, memohon untuk kuat bertahan sedikit lagi. 

kamu tidak tahu apa itu rasa sakit sampai kamu tatap diri sendiri 

cermin mohon untuk kuat tahan sedikit lagi 

4 latih 

1406 harleeyjocker Mau patah patah tulang. Begini rasanya banting tulang mau patah patah tulang begini rasa banting tulang 4 latih 

1407 harleeyjocker Gak papa lah gak butuh orang juga buat bergantung. Biarpun keluarga 

sendiri. Terbiasa di ajar apa2 gak butuh gak minta2 k orang. 

tidak papa lah tidak butuh orang juga buat gantung biar keluarga 

sendiri biasa di ajar apa tidak butuh tidak minta k orang 

4 latih 

1408 harleeyjocker Ini salah satu alasan untuk tidak punya hubungan apapun sama orang. Hanya 

diri sendiri yang bisa di harapkan. 

ini salah satu alas untuk tidak punya hubung apa sama orang hanya 

diri sendiri yang bisa di harap 

4 latih 

1409 harleeyjocker Tetes demi tetes ingus ku berjatuhan tetes demi tetes ingus aku jatuh 4 latih 

1410 harleeyjocker Tapi jadi suka sama suara sendiri serak serak becek tapi jadi suka sama suara sendiri serak serak becek 4 latih 

1411 harleeyjocker RT @andihiyat: Jangan jadi orang yang kayak orang-orangan sawah. Punya 

badan, tapi ngga punya hati. 

jangan jadi orang yang seperti orang orang sawah punya badan tapi 

tidak punya hati 

4 latih 

1412 harleeyjocker Gak maju maju sayaa berhenti anda bertepuk tangan tidak maju maju saya henti anda tepuk tangan 4 latih 

1413 harleeyjocker Lain pulak pedih nya siap giling cabe ni lain pula pedih nya siap giling cabe ini 4 latih 

1414 harleeyjocker Jadi pelampiasan problem orang itu gak enak. Yuk mari kita balikkan posisi 

nya biar paham jadi pelampiasan tu begimana. 

jadi lampias masalah orang itu tidak enak ayo mari kita balik posisi 

nya biar paham jadi lampias itu bagaimana 

4 latih 

1415 harleeyjocker Bongkar2 hp lama berasa balik ke masa2 dulu waktu tomboy se tomboy nya 

gapernah galauin cowok. Yang di tau cuma yang mana bikin hati senang. 

bongkar handphone lama asa kembali ke masa dulu waktu tomboy 

se tomboy nya tidak pernah galau cowok yang di tahu cuma yang 

mana buat hati senang 

4 uji 

1416 harleeyjocker Saya pikir anda adalah orang yang tepat. Tapi anda membuktikannya sendiri 

malam ini. Terimakasih 

saya pikir anda adalah orang yang tepat tapi anda bukti sendiri 

malam ini terimakasih 

4 uji 

1417 harleeyjocker RT @andihiyat: Kalo lagi ngerasa cape enaknya dipeluk sambil ndusel-

ndusel nih 

kalau lagi rasa lelah enak peluk sambil peluk peluk nih 4 latih 

1418 harleeyjocker Kayak nya topik pembicaraan masi sama sampai pulang hmmm tutup 

telinga trus tidur. 

seperti nya topik bicara masih sama sampai pulang hmm tutup 

telinga terus tidur 

4 latih 

1419 harleeyjocker Apa w tinggal disini aja kali yaa biar jadi anak lanang main di pantai trus. 

https://t.co/PditpwJsNt 

apa saya tinggal sini saja kali ya biar jadi anak laki laki main di 

pantai terus 

4 latih 

1420 harleeyjocker Kata orang minang kalau suku nya jambak setiap ada peringatan/perayaan 

pasti hari hujaan. Iyayaa papa bener hari ini hujaan. 

kata orang minang kalau suku nya jambak tiap ada ingat raya pasti 

hari hujan iyayaa papa benar hari ini hujan 

4 latih 

1421 harleeyjocker Mau banting laptop tapi laptop orang. Perut meilintir. Ngeluh ajaa trus mau banting laptop tapi laptop orang perut meilintir keluh ajaa terus 4 latih 

1422 harleeyjocker Tidak sebahagia yang terlihat. Tidak sesedih yang terpikir. tidak bahagia yang lihat tidak sedih yang pikir 4 latih 

1423 harleeyjocker RT @andihiyat: Suka ngga tega ngeliat diri sendiri kalo lagi ngga punya 

duit 

suka tidak tega lihat diri sendiri kalau lagi tidak punya uang 4 latih 



 

 
 

A
-3

3
 

1424 harleeyjocker Silahhkan bebas menggunakan lisan. Tapi ingat lawan bicara mu manusia, 

punya perasaan 

silah bebas guna lisan tapi ingat lawan bicara kamu manusia punya 

rasa 

4 latih 

1425 harleeyjocker RT @Greschinov: Pertemanan itu masalah cocok-cocokan, sama seperti 

jodoh. Kalau kamu merasa gak cocok temenan sama seseorang ya wajar 

aja.â€¦ 

teman itu masalah cocok cocok sama seperti jodoh kalau kamu rasa 

tidak cocok teman sama orang ya wajar saja 

4 latih 

1426 harleeyjocker Perut mesti dikecilin nih biar resleting gak menjerit2 perut mesti kecil nih biar resleting tidak jerit 4 latih 

1427 harleeyjocker Kapan bisa pande main piano kayak dulu. ðŸ˜” denger cover piano jadi 

pingin pula cobak sendiri 

kapan bisa pandai main piano seperti dulu dengar cover piano jadi 

ingin pula coba sendiri 

4 latih 

1428 harleeyjocker Kitaa bahkan tidak pernah bertatap muka. tapi mengapa mendengar 

namanya saja rasa mau ku pisahkan pulau sumatra dari lampung itu ;) 

kita bahkan tidak pernah tatap muka tapi mengapa dengar nama 

saja rasa mau aku pisah pulau sumatra dari lampung itu 

4 latih 

1429 harleeyjocker Iyaa aku dendam kenapa. Mengganggu? ;) iya aku dendam kenapa ganggu 4 latih 

1430 harleeyjocker Saya tidak pernah merasa berbuat salah. Saya hanya mengikuti alur yang 

ada, tidak menuntut dan tidak merugikan siapa siapa ;) 

saya tidak pernah rasa buat salah saya hanya ikut alur yang ada 

tidak tuntut dan tidak rugi siapa siapa 

4 latih 

1431 harleeyjocker Saya egois. Iyaa kenapa menganggu? ;) saya egois iya kenapa ganggu 4 latih 

1432 harleeyjocker Iya luka itu masih ada. belum sepenuh nya sembuh. Saya hanya menutup 

diri dari siapapun. 

iya luka itu masih ada belum penuh nya sembuh saya hanya tutup 

diri dari siapa 

4 latih 

1433 harleeyjocker Dan ANDA sebagai WANITA yang merasa tidak punya dosa. Gak usah cari 

tau tentang saya di MEDIA SOSIAL manapun. 

dan anda bagai wanita yang rasa tidak punya dosa tidak usah cari 

tahu tentang saya di media sosial mana 

4 latih 

1434 harleeyjocker Saya bukan orang panjat sosial dimana2. Untuk itu saya mengunci semua 

akun sosmed. ;) 

saya bukan orang panjat sosial mana untuk itu saya kunci semua 

akun sosial media 

4 latih 

1435 harleeyjocker SUKA PALAK SAMA ORANG YANG PAKEK FAKE ACCOUNT 

BUAT KEPO IN SOSMED ORANG. ;) BENER-BENER MENDARAH 

DAGING BENCI NYA. 

suka marah sama orang yang pakek fake account buat kepo ini 

sosial media orang benar benar darah daging benci nya 

4 latih 

1436 harleeyjocker Iyaa mau dibikin crepes mulutnya biar gak bacot ;) iya mau bikin crepes mulut biar tidak banyak bicara 4 latih 

1437 harleeyjocker Senin Bukan hari yang buruk Tapi bukan juga hari yang menyenangkan. senin bukan hari yang buruk tapi bukan juga hari yang senang 4 latih 

1438 harleeyjocker Alhamdulillah di rasuki malaikat ngerjain TA ðŸ˜‡ alhamdulillah di rasuk malaikat kerja tugas akhir 4 latih 

1439 harleeyjocker Masuk jam 8 selalu bangun jam 9 jadi piye mbaak ;)) wwlwkw ku tetap kek 

kampuus 

masuk jam selalu bangun jam jadi apa kakak wwlwkw aku tetap 

seperti kampus 

4 latih 

1440 harleeyjocker Wkwkwk ngakak sumpah definisi pantang menyerah wkwkwk ketawa sumpah definisi pantang serah 4 latih 

1441 harleeyjocker Pantang liat kasur. Terletak sikit lelap pantang lihat kasur letak sedikit lelap 4 latih 

1442 harleeyjocker Punya tetangga kek babi semua ;) Besok nikah pindah aku dari sinii. Ntah 

siapa siapa yang mau nikahin. 

punya tetangga seperti babi semua besok nikah pindah aku dari sini 

tidak siapa siapa yang mau nikah 

4 latih 

1443 harleeyjocker Sekarang kalau siap makan ni perut sesak. Bawaan nya pingin tiduur ajaa. sekarang kalau siap makan ini perut sesak bawa nya ingin tidur ajaa 4 latih 

1444 harleeyjocker Pendapat orang berbeda2 tentang nanggepin cewek merokok. Tapi menurut 

w its oke aja selagi asap nya gak naplok ke mukak w ;) 

dapat orang beda tentang tanggap cewek rokok tapi turut saya its 

baik saja selagi asap nya tidak templok ke muka saya 

4 latih 

1445 harleeyjocker Ekspektasi saya terlalu tinggi. makanya waktu ekspektasi gak sesuai dengan 

realita berasa di banting habis 

ekspektasi saya lalu tinggi maka waktu ekspektasi tidak sesuai 

dengan realita asa di banting habis 

4 latih 
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1446 harleeyjocker Hal yang paling bikin tenang bisa cerita pada 1 orang yang bener bener bisa 

bikin kamu jadi diri kamu sendiri. 

hal yang paling buat tenang bisa cerita pada orang yang benar benar 

bisa buat kamu jadi diri kamu sendiri 

4 latih 

1447 harleeyjocker Ndak kerasaa karena bak mandii berasa bathup berendam sejam tidak rasa karena bak mandi asa bathup rendam jam 4 latih 

1448 harleeyjocker Kadang kita harus melakukan hal yang benar. Bahkan jika hatimu terasa 

sakit. 

kadang kita harus laku hal yang benar bahkan jika hati asa sakit 4 latih 

1449 harleeyjocker Banting tulang seharian cuma minum air putih *diet versi aku banting tulang hari cuma minum air putih diet versi aku 4 latih 

1450 harleeyjocker Bagaimana kau bisa bahagia. sementara kau merusak kebahagiaan orang 

lain ;) *Nasehat tahun lalu* 

bagaimana kamu bisa bahagia sementara kamu rusak bahagia orang 

lain nasehat tahun lalu 

4 latih 

1451 harleeyjocker "Tidak ada yang namanya persahabatan antara cewek dan cowok" ADA ;) 

https://t.co/Ju6Lj4VXlf 

tidak ada yang nama sahabat antara cewek dan cowok ada 4 uji 

1452 harleeyjocker Kalau ada yang baper. Pertemanan hancur https://t.co/OAetpLEgxW kalau ada yang bawa perasaan teman hancur 4 latih 

1453 harleeyjocker Kalau dah sakit sakit begini ndak ada yang di iingat selain mama. Tinggal 

berdua drop pula keduanya. Nyusahin kakak jauh pula disana. 

kalau sudah sakit sakit begini tidak ada yang di ingat selain mama 

tinggal dua drop pula dua susah kakak jauh pula sana 

4 latih 

1454 harleeyjocker Allhamdulillah ketemu lagi sama bulan suci ini. Sudah setahun terlewati. 

Mohon maaf lahir dan batin ðŸ˜‡ 

allhamdulillah temu lagi sama bulan suci ini sudah tahun lewat 

mohon maaf lahir dan batin 

4 latih 

1455 harleeyjocker Melawan kali puasa liat adek bikin nasgor. Duduk di samping nya dosa gak 

yaa ðŸ˜‚ 

lawan kali puasa lihat adek buat nasi goreng duduk di samping nya 

dosa tidak ya 

4 latih 

1456 harleeyjocker Salah satu penyebab kesepian mungkin karena kita sulit memberi tempat 

untuk orang lain 

salah satu sebab sepi mungkin karena kita sulit beri tempat untuk 

orang lain 

4 latih 

1457 harleeyjocker Selesai Ikhlaskan semua nya. Kamu sudah belajar banyak dari nya. 

Terimakasih 

selesai ikhlas semua nya kamu sudah ajar banyak dari nya 

terimakasih 

4 latih 

1458 harleeyjocker Benar nasehat teman. Kau sudah bahagia sekarang. jangan coba coba 

menggali luka yang seharusnya kau lupakan. 

benar nasehat teman kamu sudah bahagia sekarang jangan coba 

coba gali luka yang harus kamu lupa 

4 latih 

1459 harleeyjocker Disaat kita mengetahui sesuatu yang menyakitkan hati. Berhenti mencari tau saat kita tahu suatu yang sakit hati henti cari tahu 4 latih 

1460 harleeyjocker "Demi menyelamatkanmu dari orang yang salah. Allah mematahkan 

hatimu" suka terharu sendiri sama kata kata ini ;) 

demi selamat dari orang yang salah allah patah hati suka haru 

sendiri sama kata kata ini 

4 latih 

1461 harleeyjocker Bagaimana sudah merasa bahagia? Iyaa sudah dengan tidak mencari tau 

apapun tentangnya. 

bagaimana sudah rasa bahagia iya sudah dengan tidak cari tahu apa 

tentang 

4 latih 

1462 harleeyjocker Laper sebenernya. Mau makan mager tapi laper mau kebab tengah malam tu 

kek manaa ;)) 

lapar benar mau makan malas gerak tapi lapar mau kebab tengah 

malam itu seperti mana 

4 latih 

1463 harleeyjocker Kemarin jam tidur udah okee kenapa sekarang insom lageeee. Besok kuliah 

anjay 

kemarin jam tidur sudah okee kenapa sekarang insomnia lagi besok 

kuliah anjing 

4 latih 

1464 harleeyjocker Masih kepikiran dengan orang yang jaman sekarang masih ada aja ngtes 

ngtes perasaan. Ni setia apa enggak cinta apaâ€¦ https://t.co/sNy0IusBAg 

masih pikir dengan orang yang zaman sekarang masih ada saja tes 

tes rasa ini setia apa tidak cinta apa 

4 latih 

1465 harleeyjocker Udah ni udah pagar nya udah kuat. Gak tau kalau elu balik lagi ni pagar 

masih utuh apa enggak. 

sudah ini sudah pagar nya sudah kuat tidak tahu kalau kamu 

kembali lagi ini pagar masih utuh apa tidak 

4 latih 
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1466 harleeyjocker Mulut ini sudah kasar jadi jangan di bikin menghujat pediih sekali keluar 

nanti ;) 

mulut ini sudah kasar jadi jangan di buat hujat pedih sekali keluar 

nanti 

4 latih 

1467 harleeyjocker RT @andihiyat: Kalo ngelakuin hal yang kita suka meskipun cape, rasanya 

tetep aja cape ya. 

kalau laku hal yang kita suka meski lelah rasa tetap saja lelah ya 4 latih 

1478 harleeyjocker Sekarang senang baca webtoon selalu webtoon seperti orang yang mencari 

kesibukan padahal emang sibuk. ;) 

sekarang senang baca webtoon selalu webtoon seperti orang yang 

cari sibuk padahal emang sibuk 

4 latih 

1469 harleeyjocker Heran kadang punya adek sebijik susah kali ngatur nya heran kadang punya adek satu susah kali atur nya 4 latih 

1470 harleeyjocker Liat temen2 pada wisuda sidang berasa makin kecill aja awak ni. Sempro aja 

belum. ðŸ˜¢ 

lihat teman pada wisuda sidang asa makin kecill saja kita ini 

seminar proposal saja belum 

4 latih 

1471 harleeyjocker Apaaa gunaa gak makan seharian kalau jam segini makan jugaak ;)) apaa guna tidak makan hari kalau jam begini makan juga 4 latih 

1472 harleeyjocker Tidak ingin terikat dalam suatu hubungan pacaran tapi menginginkan 

hubungan yang lebih dari teman. Tidak ingin terima â€¦ 

https://t.co/SXcNaNjPU7 

tidak ingin ikat dalam suatu hubung pacar tapi ingin hubung yang 

lebih dari teman tidak ingin terima 

4 latih 

1473 harleeyjocker Ingaat "tidak bisaa menerima" berbeda dengan "belum menerima" paham. ingat tidak bisa terima beda dengan belum terima paham 4 uji 

1474 harleeyjocker Dah berpa kawan tk sede smp sma datag kerumah jemput ikut bubar ðŸ˜‚. 

Dan baru sadaar aku gak adak ikut satupun sampaâ€¦ 

https://t.co/u4o98FPKtY 

sudah berapa kawan tk sd smp sama datang rumah jemput ikut buka 

bareng dan baru sadar aku tidak adak ikut satu sampah 

4 latih 

1475 harleeyjocker Dia nyaman sebagai teman. Tapi kenapa kamu libatkan perasaan di dalam 

nya 

dia nyaman bagai teman tapi kenapa kamu libat rasa di dalam nya 4 latih 

1476 harleeyjocker Lagi berada di posisi "gamau pacaran tapi butuh seseorang". lagi ada di posisi tidak mau pacar tapi butuh orang 4 latih 

1477 harleeyjocker Titik tercapek dari suau hal. Nangis sendirian sampai ketiduran titik capek dari suatu hal tangis sendiri sampai tidur 4 latih 

1478 harleeyjocker Sukak kali ngajak ribut di ujung mau lebaran ni kebiasaan kau kek gitu. 

Ntah apa lagi yang mau kau buat sekarang ni. 

suka kali ajak ribut di ujung mau lebaran ini biasa kamu seperti 

begitu tidak apa lagi yang mau kamu buat sekarang ini 

4 uji 

1479 harleeyjocker Baru dikasi pernyataan Ternyata aku di umur segini belum di bolehin 

pacaran. Dengan santai nya nanya "aku boleh pacaran €¦ 

https://t.co/DayyZ8NEnb 

baru kasih nyata nyata aku di umur begini belum di boleh pacar 

dengan santai nya tanya aku boleh pacar 

4 latih 

1480 harleeyjocker Alhamdulillah banyak2 bersyukur tahun ini allah kembalikkan semua ny. alhamdulillah banyak syukur tahun ini allah kembali semua nya 4 latih 

1481 harleeyjocker Kemana2 di tanyain udah tamat? GENDUT ya sekarang. Terakhir BALAKI 

lah lagi â˜ºâ˜º okee. 

mana di tanya sudah tamat gendut ya sekarang akhir suami lah lagi 

okee 

4 uji 

1482 harleeyjocker Ikut arisan nyusahin. Gak ikut di kucil kan. *dilemabuibu* Untung punya 

mama orangnya gak peduli di kucilkan â€¦ https://t.co/uCdTjBK8VT 

ikut arisan susah tidak ikut di kucil kan lema ibu ibu untung punya 

mama orang tidak peduli di kucil 

4 latih 

1483 harleeyjocker Setiap ketemu sodara pasti dibilang "genduuutaan yaah" sediiih sediih sediih tiap temu saudara pasti bilang gendut yaah sedih sedih sedih 4 latih 

1484 harleeyjocker Se enggak nya kalau gak tau apa apa gak usah ngebacot. Kan malu sendiri. 

Atau gak punya malu 

se tidak nya kalau tidak tahu apa apa tidak usah bacot kan malu 

sendiri atau tidak punya malu 

4 latih 

1485 harleeyjocker Alhamdulilah di ajarkan orangtua untuk tidak meminta2 alhamdulilah di ajar orangtua untuk tidak minta 4 latih 

1486 harleeyjocker Kasian pulak liatnya sampai halu gitu kasih pula liat sampai mimpi begitu 4 latih 
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1487 harleeyjocker Alhamdulillah masih di kelilingi orang orang baik. Yang mau minjemin 

laptop wkwkw. 

alhamdulillah masih di keliling orang orang baik yang mau pinjam 

laptop wkwkw 

4 uji 

1488 harleeyjocker Susah kali ngumpulin mood sekalinya lagi semangat ngerjain terkendala 

laptop. Udah ada laptop bingung mau mulai dari mana â€¦ 

https://t.co/7eQ1M7RPiw 

susah kali kumpul rasa kali lagi semangat kerja kendala laptop 

sudah ada laptop bingung mau mulai dari mana 

4 uji 

1489 harleeyjocker Jadii bagaimana cerita nya abang sama kakak kok bisa balikan lagi? jadi bagaimana cerita nya abang sama kakak kok bisa balik lagi 4 latih 

1490 harleeyjocker Singgaah kaarumaaaaaaahhh si sutaan mudooooooooo oooo si sutaaan 

mudoooooooooo 

singgah rumah si sultan muda oo si sultan muda 4 latih 

1491 harleeyjocker Belum bisa aku tidur tenang. Minggu depan masih ujian ðŸ˜Š belum bisa aku tidur tenang minggu depan masih uji 4 latih 

1492 harleeyjocker Sampai ke bawak mimpi karakter di mangatoon *adamson sampai ke bawak mimpi karakter di mangatoon adamson 4 latih 

1493 harleeyjocker Dikondisikan ajalah tolong temen ya yaa biar jangan julid. Tempeleng antup 

kan kelutut kepala kau tu nanti 

kondisi saja tolong teman ya ya biar jangan julid tempeleng antup 

kan lutut kepala kamu itu nanti 

4 latih 

1494 harleeyjocker Dilema pergi kondangan lema pergi kondangan 4 latih 

1495 harleeyjocker RT @dsuperboy: Jangan bertanya kepada orang lain perihal apakah dia tepat 

atau tidak untukmu? Tanya saja hatimu, apakah masih bahagia atauâ€¦ 

jangan bertanya kepada orang lain perihal apakah dia tepat atau 

tidak untuk tanya saja hati apakah masih bahagia atau 

4 latih 

1496 harleeyjocker Cobak aja hobi membaca ni direalisasikan ke membaca buku yang 

bermanfaat. ðŸ™ƒ 

coba saja hobi baca ini realisasi ke baca buku yang manfaat 4 latih 

1497 harleeyjocker Liat temen liburan keluar kota sama cemewew nya seruu jadi kepingin. Tapi 

apalah daya izin tidur dirumah temen sebelah rumah aja susah 

lihat teman libur keluar kota sama pacar nya seru jadi kepingin tapi 

apa daya izin tidur rumah teman sebelah rumah saja susah 

4 latih 

1498 harleeyjocker Dah baca setengah cerita tau nya sad ending GAKBISA AKU DIGINIIN ;( 

antara mau lanjut baca takut mewek. Gak di lanjutin penasaran ;( 

sudah baca tengah cerita tahu nya sad ending tidak bisa aku diginiin 

antara mau lanjut baca takut mewek tidak di lanjutin penasaran 

4 uji 

1499 harleeyjocker Dah baca dari jam 9 an dah nangis2 tau nya sad ending berkecamuk hatiku 

rasanya ;) 

sudah baca dari jam an sudah tangis tahu nya sad ending kecamuk 

hati rasa 

4 latih 

1500 harleeyjocker Benar2 terhenyek hati aku baca wattpad ini bagus sekalii dengan sad 

endingnya ;) https://t.co/lsqtiYounz 

benar enak hati aku baca wattpad ini bagus kali dengan sad akhir 4 latih 
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LAMPIRAN B 

Berikut fitur yang yang setelah threshold bersama bobotnya. Lampiran B 

terdiri dari indeks, fitur dan bobot dengan metode Document Frequency 

(DF),lebih lengkapnya dapat dilihat feature-list.php. 

Indeks Fitur DF 

625 keren 9 

378 minum 9 

381 hubung 9 

83 kangen 9 

251 kabar 9 

39 panas 9 

922 batas 9 

674 ucap 9 

497 untung 9 

503 sebab 9 

545 hadap 9 

652 dekat 9 

153 agar 9 

689 ayo 9 

411 tinggi 9 

385 balik 9 

464 kepada 9 

630 naik 9 

1476 sabar 9 

393 keras 9 

1216 apakah 10 

871 terima 10 

8 pak 10 

475 dunia 10 

1134 peduli 10 

1238 puasa 10 

500 suara 10 

67 acara 10 

505 kode 10 

741 pria 10 

1110 usaha 10 

987 pertama 10 

291 santai 10 

803 pekanbaru 10 
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235 penting 10 

585 juang 10 

130 lanjut 10 

648 milik 10 

176 tengah 10 

747 uji 10 

998 mahasiswa 10 

146 pun 11 

465 lagu 11 

554 bahwa 11 

268 walau 11 

976 mah 11 

147 masuk 11 

279 ganti 11 

602 benci 11 

659 tempat 11 

559 kejar 11 

1254 instagram 11 

571 malu 11 

734 jawab 11 

579 luka 11 

118 tua 11 

1066 ambil 11 

363 kaya 11 

777 berat 12 

173 bayar 12 

1500 cepat 12 

1056 masing 12 

621 setelah 12 

527 ampun 12 

409 telah 12 

1104 tiba 12 

231 guna 12 

283 bingung 12 

98 zaman 12 

221 wanita 12 

1168 nikah 12 

990 media 12 

360 mandi 12 

245 syukur 13 

472 mudah 13 
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LAMPIRAN C 

Berikut file train.data  yang dihasilkan dengan mengubah data training 

mengandung fitur menjadi bentuk vector. File train.data terdiri dari label kelas, 

indeks, dan nilai bobot setiap fitur dengan TF-IDF, lebih lengkapnya dapat dilihat 

trainsorteddata.php. 

3 2:1.5393 3:1.8293 4:1.0098  

3 5:3.2779 6:0.665 8:2.1303  

3 6:0.665 10:1.5863 11:0.4482 12:1.2978 13:1.0065  

3 16:1.5989 17:2.9352 18:1.5621 22:1.5393 23:1.4969

 24:1.0929 26:0.9428  

3 24:1.0929 29:1.6252 33:1.1859 34:1.5863  

3 23:1.4969 37:1.5175 38:1.9262 39:2.1761 41:1.4228  

3 6:0.665 45:1.9842 46:0.8585 48:1.1091  

3 6:0.665 16:1.5989  

3 6:0.665 33:1.1859 55:1.5175 56:0.9262 57:0.4331  

3 6:0.665 11:0.4482 12:1.2978 13:1.0065 57:0.4331

 61:0.8539 62:0.9873 63:1.2852 64:1.7879 65:1.6679

 66:1.5506 67:2.1303 68:0.8751 69:1.2915  

3 11:0.4482 55:1.5175 61:0.8539 68:0.8751 72:1.5393

 73:0.7743  

3 6:0.665 29:1.6252 41:1.4228 55:1.5175 61:0.8539

 73:0.7743 74:1.0659 75:1.4491  

3 55:1.5175 61:0.8539 62:0.9873 63:1.2852 77:1.8293

 78:1.574  

3 13:1.0065 55:1.5175  

3 75:1.4491 83:2.1761  

3 18:3.1243 85:2.0164  

3 34:1.5863 56:1.8524 72:1.5393 73:0.7743 86:1.8516

 89:2.7338 90:1.7324 93:1.5175  

3 11:0.8964 13:1.0065 95:1.4969  

3 98:2.0512  
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3 6:0.665 26:0.9428 33:1.1859 57:0.4331 61:0.8539

 99:1.5175 100:0.8102 101:1.4143 102:1.8081 103:3.9085

 105:1.8081  

3 6:0.665 11:0.4482 24:1.0929 108:1.4061  

3 23:1.4969 24:1.0929 62:0.9873 111:1.4969  

3 99:1.5175 103:1.9542 112:1.39 114:1.7154 115:1.2272

 116:1.9262 117:1.5283  

3 11:0.8964 57:0.4331 89:1.3669 100:0.8102 118:2.0889

 119:1.8999 120:1.345 121:2.7643 122:1.6679 123:3.6586

 125:1.6532 127:1.1958 128:2.5222 129:1.5989 130:2.1303  

3 26:0.9428 37:1.5175 56:0.9262 90:1.7324  

3 6:0.665 11:0.4482 133:1.6679 135:2.0164 136:1.9262  

3 11:0.4482 23:1.4969 48:1.1091 138:1.267  

3 26:0.9428 56:0.9262 73:0.7743 89:1.3669 108:1.4061

 125:1.6532 144:4.7221 145:2.0164 146:2.0889 147:2.0889

 148:3.1725 151:1.4314 152:1.9262 153:2.1761  

3 57:0.4331 72:1.5393 114:1.7154  

3 6:0.665 11:0.4482 26:0.9428 46:0.8585 61:0.8539

 68:0.8751 108:1.4061 121:1.3821 155:1.3379 156:1.3043

 158:1.2327 159:1.5621 160:1.7501  

3 6:1.3299 121:1.3821 144:1.574  

3 11:0.4482 33:1.1859 41:1.4228 68:0.8751  

3 4:1.0098 11:0.8964 56:0.9262 57:0.4331 120:1.345

 121:1.3821 123:1.8293 155:1.3379 170:1.7686 171:1.7324

 172:1.1391 173:2.0512 176:2.1303 177:1.8751 180:1.345

 181:1.8293 182:1.4143  

3 10:1.5863 55:1.5175 86:1.8516 116:1.9262 183:1.267  

3 2:1.5393 17:1.4676  

3 11:0.4482 67:2.1303 68:0.8751  
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LAMPIRAN D 

Berikut hasil dari cross validation dengan menggunakan k-10 fold cross 

validation. Untuk nilai input C dan Gamma adalah 1 ≥ C ≥2 dan 1≥ γ ≥2. Lampiran 

D terdiri dari jumlah dokumen mengandung fitur, jumlah kelas,jumlah k-fold, 

jumlah data persegmen, akurasi model terbaik dari parameter C dan Gamma, serta 

akurasi testing. 

Dokumen sebanyak 1320 

Label kelas sebanyak 5 

Cross validation : 10 fold 

Data per segmen : 132 

Untuk setiap segmen 

Label 0 sebanyak 26.4 dokumen 

Label 1 sebanyak 26.4 dokumen 

Label 2 sebanyak 26.4 dokumen 

Label 3 sebanyak 26.4 dokumen 

Label 4 sebanyak 26.4 dokumen 

Fold ke-1 

  g=1 g=1.1 g=1.2 g=1.3 g=1.4 g=1.5 g=1.6 g=1.7 g=1.8 g=1.9 

c=1 20.77 20 20 20 20.77 20.77 20 20 20 20 

c=1.1 21.54 21.54 20 20 20 20 20 20.77 20 20 

c=1.2 21.54 21.54 20 20 20 20 20 20.77 20 20 

c=1.3 21.54 21.54 20 20 20 20 20 20 20 20 

c=1.4 21.54 21.54 20 20 20 20 20 20 20 20 

c=1.5 21.54 20.77 20 20 20 20 20 20 20 20 

c=1.6 21.54 20.77 20 20 20 20 20 20 20 20 

c=1.7 21.54 20.77 20 20 20 20 20 20 20 20 

c=1.8 21.54 20.77 20 20 20 20 20 20 20 20 

c=1.9 21.54 20.77 20 20 20 20 20 20 20 20 

Fold ke-2 

  g=1 g=1.1 g=1.2 g=1.3 g=1.4 g=1.5 g=1.6 g=1.7 g=1.8 g=1.9 

c=1 25.38 26.15 25.38 24.62 23.85 23.08 23.08 23.08 22.31 23.08 

c=1.1 26.92 25.38 25.38 24.62 25.38 23.85 23.85 23.85 22.31 23.08 

c=1.2 26.92 25.38 24.62 24.62 25.38 23.85 23.85 23.85 22.31 23.08 

c=1.3 26.92 25.38 24.62 24.62 25.38 23.85 23.85 23.85 22.31 23.08 
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c=1.4 26.92 25.38 24.62 24.62 25.38 23.85 23.85 23.85 22.31 23.08 

c=1.5 26.92 25.38 24.62 24.62 25.38 23.85 23.85 23.85 22.31 23.08 

c=1.6 26.92 25.38 24.62 24.62 25.38 23.85 23.85 23.85 22.31 23.08 

c=1.7 26.92 25.38 24.62 24.62 25.38 23.85 23.85 23.85 22.31 23.08 

c=1.8 26.92 25.38 24.62 24.62 25.38 23.85 23.85 23.85 22.31 23.08 

c=1.9 26.92 25.38 24.62 24.62 25.38 23.85 23.85 23.85 22.31 23.08 

Fold ke-3 

  g=1 g=1.1 g=1.2 g=1.3 g=1.4 g=1.5 g=1.6 g=1.7 g=1.8 g=1.9 

c=1 22.31 23.08 23.85 22.31 22.31 22.31 22.31 22.31 22.31 23.08 

c=1.1 23.85 23.08 23.08 23.08 23.08 22.31 22.31 22.31 22.31 22.31 

c=1.2 23.08 23.08 23.08 23.08 23.08 22.31 22.31 22.31 22.31 22.31 

c=1.3 23.08 23.08 23.08 23.08 23.08 22.31 22.31 22.31 22.31 22.31 

c=1.4 23.08 23.08 23.08 23.08 23.08 22.31 22.31 22.31 22.31 22.31 

c=1.5 23.08 23.08 23.08 23.08 23.08 22.31 22.31 22.31 22.31 22.31 

c=1.6 23.08 23.08 23.08 23.08 23.08 22.31 22.31 22.31 22.31 22.31 

c=1.7 23.08 22.31 23.08 23.08 23.08 22.31 22.31 22.31 22.31 22.31 

c=1.8 23.08 22.31 23.08 23.08 23.08 22.31 22.31 22.31 22.31 22.31 

c=1.9 23.08 22.31 23.08 23.08 23.08 22.31 22.31 22.31 22.31 22.31 

Fold ke-4 

  g=1 g=1.1 g=1.2 g=1.3 g=1.4 g=1.5 g=1.6 g=1.7 g=1.8 g=1.9 

c=1 24.62 23.85 23.85 23.85 23.08 23.08 23.08 23.08 22.31 22.31 

c=1.1 24.62 25.38 23.85 23.85 23.08 23.85 23.08 23.08 23.08 23.08 

c=1.2 25.38 25.38 23.85 23.08 23.08 23.85 23.08 23.08 23.08 23.08 

c=1.3 25.38 25.38 23.85 23.08 23.08 23.85 23.08 23.08 23.08 23.08 

c=1.4 25.38 25.38 23.85 23.08 23.08 23.08 23.08 23.08 23.08 23.08 

c=1.5 25.38 25.38 23.85 23.08 23.08 23.08 23.08 23.08 23.08 23.08 

c=1.6 25.38 25.38 23.85 23.08 23.08 23.08 23.08 23.08 23.08 23.08 

c=1.7 25.38 25.38 23.85 23.08 23.08 23.08 23.08 23.08 23.08 23.08 

c=1.8 25.38 25.38 23.85 23.08 23.08 23.08 23.08 23.08 23.08 23.08 

c=1.9 25.38 25.38 23.85 23.08 23.08 23.08 23.08 23.08 23.08 23.08 

Fold ke-5 

  g=1 g=1.1 g=1.2 g=1.3 g=1.4 g=1.5 g=1.6 g=1.7 g=1.8 g=1.9 

c=1 23.08 22.31 22.31 22.31 21.54 21.54 21.54 21.54 21.54 21.54 

c=1.1 23.08 23.08 23.08 22.31 22.31 22.31 21.54 21.54 21.54 21.54 

c=1.2 23.08 23.08 23.08 22.31 22.31 22.31 21.54 21.54 21.54 21.54 

c=1.3 23.08 23.08 23.08 22.31 22.31 22.31 21.54 21.54 21.54 21.54 

c=1.4 23.08 23.08 23.08 22.31 22.31 22.31 21.54 21.54 21.54 21.54 

c=1.5 23.08 23.08 23.08 22.31 22.31 22.31 21.54 21.54 21.54 21.54 

c=1.6 23.08 23.08 23.08 22.31 22.31 22.31 21.54 21.54 21.54 21.54 
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c=1.7 23.08 23.08 23.08 22.31 22.31 22.31 21.54 21.54 21.54 21.54 

c=1.8 23.08 23.08 23.08 22.31 22.31 22.31 21.54 21.54 21.54 21.54 

c=1.9 23.08 23.08 23.08 22.31 22.31 22.31 21.54 21.54 21.54 21.54 

Fold ke-6 

  g=1 g=1.1 g=1.2 g=1.3 g=1.4 g=1.5 g=1.6 g=1.7 g=1.8 g=1.9 

c=1 22.31 21.54 20.77 20.77 20.77 20.77 20.77 20.77 21.54 21.54 

c=1.1 20.77 21.54 21.54 20.77 20.77 20.77 20.77 20.77 20.77 20.77 

c=1.2 20.77 21.54 21.54 20.77 20.77 20.77 20.77 20.77 20.77 20.77 

c=1.3 20.77 22.31 22.31 21.54 20.77 20.77 20.77 20.77 20.77 20.77 

c=1.4 21.54 22.31 22.31 20.77 20.77 20.77 20.77 20.77 20.77 20.77 

c=1.5 21.54 22.31 22.31 20.77 20.77 20.77 20.77 20.77 20.77 20.77 

c=1.6 21.54 22.31 22.31 20.77 20.77 20.77 20.77 20.77 20.77 20.77 

c=1.7 21.54 22.31 22.31 20.77 20.77 20.77 20.77 20.77 20.77 20.77 

c=1.8 21.54 22.31 22.31 20.77 20.77 20.77 20.77 20.77 20.77 20.77 

c=1.9 21.54 22.31 22.31 20.77 20.77 20.77 20.77 20.77 20.77 20.77 

Fold ke-7 

  g=1 g=1.1 g=1.2 g=1.3 g=1.4 g=1.5 g=1.6 g=1.7 g=1.8 g=1.9 

c=1 22.31 21.54 20 20 20 20 20 20 20 20 

c=1.1 23.85 22.31 21.54 21.54 20.77 20.77 20.77 20 20 20 

c=1.2 23.85 22.31 21.54 21.54 20.77 20.77 20.77 20 20 20 

c=1.3 23.85 22.31 21.54 21.54 20.77 20.77 20.77 20 20 20 

c=1.4 23.85 22.31 21.54 21.54 20.77 20.77 20.77 20 20 20 

c=1.5 23.85 22.31 21.54 21.54 20.77 20.77 20.77 20 20 20 

c=1.6 23.85 22.31 21.54 21.54 20.77 20.77 20.77 20 20 20 

c=1.7 23.85 22.31 21.54 21.54 20.77 20.77 20.77 20 20 20 

c=1.8 23.85 22.31 21.54 21.54 20.77 20.77 20.77 20 20 20 

c=1.9 23.85 22.31 21.54 21.54 20.77 20.77 20.77 20 20 20 

Fold ke-8 

  g=1 g=1.1 g=1.2 g=1.3 g=1.4 g=1.5 g=1.6 g=1.7 g=1.8 g=1.9 

c=1 20 20.77 21.54 21.54 21.54 20.77 20.77 21.54 21.54 21.54 

c=1.1 20 20 20 20.77 20.77 21.54 21.54 21.54 20.77 20.77 

c=1.2 20 20 20 20.77 20.77 21.54 21.54 21.54 20.77 20.77 

c=1.3 20 20 20 20.77 20.77 21.54 21.54 21.54 20.77 20.77 

c=1.4 20 20 20 20.77 20.77 21.54 21.54 21.54 20.77 20.77 

c=1.5 20 20 20 20.77 20.77 21.54 21.54 21.54 20.77 20.77 

c=1.6 20 20 20 20.77 20.77 21.54 21.54 21.54 20.77 20.77 

c=1.7 20 20 20 20.77 20.77 21.54 21.54 21.54 20.77 20.77 

c=1.8 20 20 20 20.77 20.77 21.54 21.54 21.54 20.77 20.77 

c=1.9 20 20 20 20.77 20.77 21.54 21.54 21.54 20.77 20.77 
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Fold ke-9 

  g=1 g=1.1 g=1.2 g=1.3 g=1.4 g=1.5 g=1.6 g=1.7 g=1.8 g=1.9 

c=1 22.31 23.08 24.62 23.08 23.08 23.08 22.31 21.54 22.31 21.54 

c=1.1 22.31 22.31 23.08 23.08 23.85 22.31 23.08 23.08 21.54 21.54 

c=1.2 22.31 22.31 23.08 23.08 23.85 22.31 23.08 23.08 21.54 21.54 

c=1.3 22.31 22.31 23.08 23.08 23.85 22.31 23.08 23.08 21.54 21.54 

c=1.4 22.31 22.31 22.31 23.08 23.85 22.31 23.08 23.08 21.54 21.54 

c=1.5 22.31 22.31 22.31 23.08 23.85 22.31 23.08 23.08 21.54 21.54 

c=1.6 22.31 22.31 22.31 23.08 23.85 22.31 23.08 23.08 21.54 21.54 

c=1.7 22.31 22.31 22.31 23.08 23.85 22.31 23.08 23.08 21.54 21.54 

c=1.8 22.31 22.31 22.31 23.08 23.85 22.31 23.08 23.08 21.54 21.54 

c=1.9 22.31 22.31 22.31 23.08 23.85 22.31 23.08 23.08 21.54 21.54 

Fold ke-10 

  g=1 g=1.1 g=1.2 g=1.3 g=1.4 g=1.5 g=1.6 g=1.7 g=1.8 g=1.9 

c=1 20 20 20.77 20.77 20 20.77 20 20 19.23 20 

c=1.1 19.23 20 20 20.77 20.77 20.77 20.77 20 20 19.23 

c=1.2 19.23 20 20 20.77 20.77 20.77 20.77 20 20 19.23 

c=1.3 19.23 20 20 20.77 20.77 20.77 20.77 20 20 20 

c=1.4 19.23 20 20 20.77 20.77 20.77 20.77 20.77 20 20.77 

c=1.5 19.23 20 20 20.77 20.77 20.77 20.77 20.77 20.77 20.77 

c=1.6 19.23 20 20 20.77 20.77 20.77 20.77 20.77 20.77 20.77 

c=1.7 19.23 20 20 20.77 20.77 20.77 20.77 20.77 20.77 20.77 

c=1.8 19.23 20 20 20.77 20.77 20.77 20.77 20.77 20.77 20.77 

c=1.9 19.23 20 20 20.77 20.77 20.77 20.77 20.77 20.77 20.77 

Akurasi Tertinggi : 27.92%, dengan nilai C 1.1 dan gamma 1 

Akurasi pada data testing menggunakan C=1.1 dan Gamma 1 adalah 92.667% 
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LAMPIRAN E 

KUESIONER UNTUK TUGAS AKHIR (TA) KEPRIBADIAN BIG FIVE PERSONALITY 

TERJEMAH: DR. H. ABDULLAH HASAN, M.SC 

Petunjuk untuk Mengisi Formulir Pendek IPIP-NEO. 

Nama   : 

Jenis kelamin  : L/P (“lingkari salah satu”) 

Umur   : 

Akun Twitter  :  

No.Hp  : 

 sangat tidak akurat : 1 

 cukup tidak akurat : 2 

 tidak akurat : 3 

 cukup akurat : 4 

 sangat akurat : 5 

Silahkan Di Lingkari/ceklis Pilihan Yang Mau Anda Pilih. 

Kuesioner 

No Pertanyaan Pilihan 

1 Apakah Anda selalu 

Khawatir? 

sangat tidak akurat 

 

cukup tidak akurat tidak akurat cukup akurat 

 

sangat akurat 

2 Apakah Anda mudah 

berteman? 

sangat tidak akurat 

 

cukup tidak akurat 

 

tidak akurat cukup akurat 

 

sangat akurat 

3 Apakah Anda memiliki 

imajinasi yang kuat? 

sangat tidak akurat 

 

cukup tidak akurat 

 

tidak akurat cukup akurat 

 

sangat akurat 
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4 Apakah Anda mudah percaya 

dengan orang lain? 

sangat tidak akurat 

 

cukup tidak akurat 

 

 

tidak akurat cukup akurat 

 

sangat akurat 

5 Apakah Anda berhasil 

menyelesaikan pekerjaan 

sepenuhnya? 

sangat tidak akurat 

 

cukup tidak akurat 

  

 

tidak akurat cukup akurat 

 

sangat akurat 

6 Apakah Anda mudah marah? sangat tidak akurat 

 

cukup tidak akurat 

  

 

tidak akurat cukup akurat 

 

sangat akurat 

7 Apakah Anda menyukai pesta 

besar-besaran ? 

sangat tidak akurat 

 

cukup tidak akurat  

 

tidak akurat cukup akurat 

 

sangat akurat 

8 Apakah Anda percaya bahwa 

seni memiliki peran penting 

dalam kehidupan? 

sangat tidak akurat 

 

cukup tidak akurat 

 

 

tidak akurat cukup akurat 

 

sangat akurat 

9 Apakah Anda suka 

memanfaatkan orang lain 

untuk mendapatkan 

keuntungan diri sendiri ? 

sangat tidak akurat 

 

cukup tidak akurat 

 

tidak akurat cukup akurat 

 

sangat akurat 

10 Apakah Anda suka merapikan 

barang-barang? 

sangat tidak akurat 

 

cukup tidak akurat 

 

tidak akurat cukup akurat 

 

sangat akurat 

11 Apakah Anda sering merasa 

sedih? 

sangat tidak akurat 

 

cukup tidak akurat 

 

tidak akurat cukup akurat 

 

sangat akurat 

12   Apakah Anda suka 

mengambil tanggung jawab?  

sangat tidak akurat 

 

cukup tidak akurat 

 

tidak akurat cukup akurat 

 

sangat akurat 

13 Apakah Anda  mudah emosi? sangat tidak akurat 

 

cukup tidak akurat 

 

 

tidak akurat cukup akurat 

 

sangat akurat 

14 Apakah Anda suka membantu 

orang lain? 

sangat tidak akurat 

 

cukup tidak akurat 

 

 

tidak akurat cukup akurat 

 

sangat akurat 

15 Apakah Anda menepati janji 

dengan orang lain? 

sangat tidak akurat 

 

cukup tidak akurat 

 

 

tidak akurat cukup akurat 

 

sangat akurat 

16 Apakah Anda merasa sulit 

untuk mendekati orang lain? 

sangat tidak akurat 

 

cukup tidak akurat 

 

tidak akurat cukup akurat 

 

sangat akurat 
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17 Apakah Anda selalu sibuk? sangat tidak akurat 

 

cukup tidak akurat 

 

tidak akurat cukup akurat 

 

sangat akurat 

18 Apakah Anda lebih suka 

kegiatan yang tidak terjadwal 

daripada kegiatan yang sudah 

terjadwal? 

sangat tidak akurat 

 

cukup tidak akurat 

 

tidak akurat cukup akurat 

 

sangat akurat 

19 Apakah Anda suka berjuang? sangat tidak akurat 

 

cukup tidak akurat 

 

 

tidak akurat cukup akurat 

 

sangat akurat 

20 Apakah Anda pekerja keras? sangat tidak akurat 

 

cukup tidak akurat 

 

tidak akurat cukup akurat 

 

sangat akurat 

21 Apakah Anda suka pergi 

makan makan? 

sangat tidak akurat 

 

cukup tidak akurat 

 

tidak akurat cukup akurat 

 

sangat akurat 

22 Apakah Anda menyukai 

kegembiraan? 

sangat tidak akurat 

 

cukup tidak akurat 

 

tidak akurat cukup akurat 

 

sangat akurat 

23 Apakah Anda suka membaca 

hal-hal yang menantang? 

sangat tidak akurat 

 

cukup tidak akurat 

 

tidak akurat cukup akurat 

 

sangat akurat 

24 Apakah Anda percaya bahwa 

anda lebih baik dari yang 

orang lain? 

sangat tidak akurat 

 

cukup tidak akurat 

 

tidak akurat cukup akurat 

 

sangat akurat 

25 Apakah Anda selalu siap 

dalam segala hal? 

sangat tidak akurat 

 

cukup tidak akurat 

 

tidak akurat cukup akurat 

 

sangat akurat 

26 Apakah Anda mudah panik? sangat tidak akurat 

 

cukup tidak akurat 

 

tidak akurat cukup akurat 

 

sangat akurat 

27 Apakah Anda selalu terlihat 

bahagia? 

sangat tidak akurat 

 

cukup tidak akurat 

 

tidak akurat cukup akurat 

 

sangat akurat 

28 Apakah Anda cenderung 

memilih kandidat politik 

liberal? 

sangat tidak akurat 

 

cukup tidak akurat 

 

tidak akurat cukup akurat 

 

sangat akurat 

29 Apakah Anda bersimpati 

dengan para tunawisma? 

sangat tidak akurat 

 

cukup tidak akurat 

 

tidak akurat cukup akurat 

 

sangat akurat 

30 Apakah Anda terjun ke 

berbagai hal tanpa berpikir? 

sangat tidak akurat 

 

cukup tidak akurat 

 

tidak akurat cukup akurat 

 

sangat akurat 

31 Apakah Anda takut dengan 

hal yang terburuk? 

sangat tidak akurat 

 

cukup tidak akurat tidak akurat cukup akurat 

 

sangat akurat 

32 Apakah Anda merasa nyaman 

di sekitar orang lain? 

sangat tidak akurat 

 

cukup tidak akurat 

 

tidak akurat cukup akurat 

 

sangat akurat 
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33 Apakah Anda suka berkhayal? sangat tidak akurat 

 

cukup tidak akurat 

 

tidak akurat cukup akurat 

 

sangat akurat 

34 Apakah Anda percaya bahwa 

orang lain memiliki niat baik? 

sangat tidak akurat 

 

cukup tidak akurat 

 

 

tidak akurat 

cukup akurat 

 

sangat akurat 

35 Apakah Anda unggul dalam 

hal yang anda lakukan? 

sangat tidak akurat 

 

cukup tidak akurat 

 

 

tidak akurat 

cukup akurat 

 

sangat akurat 

36 Apakah Anda mudah 

tersinggung? 

sangat tidak akurat 

 

cukup tidak akurat 

 

tidak akurat cukup akurat 

 

sangat akurat 

37 Apakah Anda berbicara 

dengan banyak orang di 

pesta? 

sangat tidak akurat 

 

cukup tidak akurat 

 

tidak akurat cukup akurat 

 

sangat akurat 

38 Apakah Anda melihat 

keindahan dalam hal-hal yang 

mungkin tidak diperhatikan 

orang lain? 

sangat tidak akurat 

 

cukup tidak akurat 

 

 

tidak akurat cukup akurat 

 

sangat akurat 

39 Apakah Anda curang untuk 

meraih kemenangan? 

sangat tidak akurat 

 

cukup tidak akurat  

 

tidak akurat cukup akurat 

 

sangat akurat 

40 Apakah Anda sering lupa 

untuk meletakkan kembali 

barang di tempat yang 

seharusnya? 

sangat tidak akurat 

 

cukup tidak akurat 

 

 

tidak akurat cukup akurat 

 

sangat akurat 

41 Apakah Anda membenci diri 

sendiri? 

sangat tidak akurat 

 

cukup tidak akurat  

 

tidak akurat cukup akurat 

 

sangat akurat 

42 Apakah Anda mencoba untuk 

memimpin orang lain? 

sangat tidak akurat 

 

cukup tidak akurat 

 

tidak akurat cukup akurat 

 

sangat akurat 

43 Apakah Anda merasakan 

emosi orang lain? 

sangat tidak akurat 

 

cukup tidak akurat 

 

tidak akurat cukup akurat 

 

sangat akurat 

44 Apakah Anda mudah prihatin 

dengan yang lain? 

sangat tidak akurat 

 

cukup tidak akurat 

 

 

tidak akurat cukup akurat 

 

sangat akurat 

45 Apakah Anda mengatakan 

sesuatu yang sebenarnya? 

sangat tidak akurat 

 

cukup tidak akurat  

 

tidak akurat cukup akurat 

 

sangat akurat 

46 Apakah Anda takut terlalu 

meperhatikan diri sendiri? 

sangat tidak akurat 

 

cukup tidak akurat 

 

tidak akurat cukup akurat 

 

sangat akurat 

47 Apakah Anda  selalu 

bepergian? 

sangat tidak akurat 

 

cukup tidak akurat 

 

tidak akurat cukup akurat 

 

sangat akurat 
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48 Apakah Anda tetap 

mempertahankan hal yang 

telah anda ketahui? 

sangat tidak akurat 

 

cukup tidak akurat 

 

tidak akurat cukup akurat 

 

sangat akurat 

49 Apakah Anda Berteriak pada 

orang? 

sangat tidak akurat 

 

cukup tidak akurat 

 

tidak akurat cukup akurat 

 

sangat akurat 

50 Apakah Anda melakukan 

lebih dari apa yang anda 

diharapkan? 

sangat tidak akurat 

 

cukup tidak akurat 

 

tidak akurat cukup akurat 

 

sangat akurat 

51 Apakah Anda jarang 

mengikuti kehendak 

seseorang? 

sangat tidak akurat 

 

cukup tidak akurat 

 

tidak akurat cukup akurat 

 

sangat akurat 

52 Apakah Anda suka 

petualangan? 

sangat tidak akurat 

 

cukup tidak akurat 

 

tidak akurat cukup akurat 

 

sangat akurat 

53 Apakah Anda menghindari 

diskusi filosofis? 

sangat tidak akurat 

 

cukup tidak akurat 

 

tidak akurat cukup akurat 

 

sangat akurat 

54 Apakah Anda memikirkan diri 

sendiri? 

sangat tidak akurat 

 

cukup tidak akurat 

 

tidak akurat cukup akurat 

 

sangat akurat 

55 Apakah Anda mengerjakan 

hal yang telah direncanakan? 

sangat tidak akurat 

 

cukup tidak akurat 

 

tidak akurat cukup akurat 

 

sangat akurat 

56 Apakah Anda kelelahan 

dengan banyaknya kegiatan? 

sangat tidak akurat 

 

cukup tidak akurat 

 

tidak akurat cukup akurat 

 

sangat akurat 

57 Apakah Anda selalu senang? sangat tidak akurat 

 

cukup tidak akurat 

 

tidak akurat cukup akurat 

 

sangat akurat 

58 Apakah Anda  percaya bahwa 

tidak ada yang mutlak benar 

atau salah? 

sangat tidak akurat 

 

cukup tidak akurat 

 

tidak akurat cukup akurat 

 

sangat akurat 

59 Apakah Anda merasa simpati 

untuk mereka yang lebih 

buruk dari diri anda? 

sangat tidak akurat 

 

cukup tidak akurat 

 

 

tidak akurat cukup akurat 

 

sangat akurat 

60 Apakah Anda  terburu-

buru/gegabah dalam membuat 

keputusan? 

sangat tidak akurat 

 

cukup tidak akurat  

 

tidak akurat cukup akurat 

 

sangat akurat 

61 Apakah Anda takut dalam 

banyak hal? 

sangat tidak akurat 

 

cukup tidak akurat 

 

tidak akurat cukup akurat 

 

sangat akurat 

62 Apakah Anda meghindari 

komunikasi dengan orang 

lain? 

sangat tidak akurat 

 

cukup tidak akurat 

 

tidak akurat cukup akurat 

 

sangat akurat 



 

 

E
-6

 

63 Apakah Anda suka melamun? sangat tidak akurat 

 

cukup tidak akurat 

 

tidak akurat cukup akurat 

 

sangat akurat 

64 Apakah Anda mudah percaya 

apa yang orang katakan? 

sangat tidak akurat 

 

cukup tidak akurat 

 

tidak akurat cukup akurat 

 

sangat akurat 

65 Apakah Anda menangani 

tugas dengan lancar? 

sangat tidak akurat 

 

cukup tidak akurat 

 

tidak akurat cukup akurat 

 

sangat akurat 

66 Apakah Anda mudah 

kehilangan kesabaran? 

sangat tidak akurat 

 

cukup tidak akurat tidak akurat cukup akurat 

 

sangat akurat 

67 Apakah Anda lebih suka 

menyendiri? 

sangat tidak akurat 

 

cukup tidak akurat 

 

tidak akurat cukup akurat 

 

sangat akurat 

68  Apakah Anda tidak suka 

puisi? 

sangat tidak akurat 

 

cukup tidak akurat 

 

tidak akurat cukup akurat 

 

sangat akurat 

69 Apakah Anda memanfaatkan 

orang lain? 

sangat tidak akurat 

 

cukup tidak akurat 

 

tidak akurat cukup akurat 

 

sangat akurat 

70 Apakah Anda  meninggalkan 

kamar dalam kondisi 

berantakan? 

sangat tidak akurat 

 

cukup tidak akurat 

 

tidak akurat cukup akurat 

 

sangat akurat 

71 Apakah Anda sering jatuh 

dalam kesedihan? 

sangat tidak akurat 

 

cukup tidak akurat 

 

tidak akurat cukup akurat 

 

sangat akurat 

72 Apakah Anda bisa mengatur 

segala sesuatu? 

sangat tidak akurat 

 

cukup tidak akurat 

 

tidak akurat cukup akurat 

 

sangat akurat 

73 Apakah Anda jarang 

memperhatikan reaksi 

emosional anda? 

sangat tidak akurat 

 

cukup tidak akurat 

 

tidak akurat cukup akurat 

 

sangat akurat 

74 Apakah Anda tidak peduli 

dengan perasaan orang lain? 

sangat tidak akurat 

 

cukup tidak akurat 

 

tidak akurat cukup akurat 

 

sangat akurat 

75 Apakah Anda suka melanggar 

aturan? 

sangat tidak akurat 

 

cukup tidak akurat 

 

tidak akurat cukup akurat 

 

sangat akurat 

76 Apakah Anda hanya merasa 

nyaman dengan teman? 

sangat tidak akurat 

 

cukup tidak akurat 

 

tidak akurat cukup akurat 

 

sangat akurat 

77 Apakah Anda melakukan 

banyak hal di waktu luang ? 

sangat tidak akurat 

 

cukup tidak akurat 

 

tidak akurat cukup akurat 

 

sangat akurat 
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78 Apakah Anda tidak menyukai 

perubahan? 

sangat tidak akurat 

 

cukup tidak akurat 

 

 

tidak akurat cukup akurat 

 

sangat akurat 

79 Apakah Anda suka menghina 

orang? 

sangat tidak akurat 

 

cukup tidak akurat 

 

 

tidak akurat 

cukup akurat 

 

sangat akurat 

80 Apakah Anda melakukan 

pekerjaan secukupnya saja? 

sangat tidak akurat 

 

cukup tidak akurat tidak akurat cukup akurat 

 

sangat akurat 

81 Apakah Anda mudah 

menahan godaan? 

sangat tidak akurat 

 

cukup tidak akurat tidak akurat cukup akurat 

 

sangat akurat 

82 Apakah Anda memiliki sifat 

sembrono? 

sangat tidak akurat 

 

cukup tidak akurat tidak akurat cukup akurat 

 

sangat akurat 

83 Apakah Anda mengalami 

kesulitan dalam memahami 

ide-ide abstrak? 

sangat tidak akurat 

 

cukup tidak akurat tidak akurat cukup akurat 

 

sangat akurat 

84 Apakah Anda memiliki 

pendapat yang tinggi tentang 

diri sendiri? 

sangat tidak akurat 

 

cukup tidak akurat tidak akurat cukup akurat 

 

sangat akurat 

85 Apakah Anda suka 

menghabiskan waktu? 

sangat tidak akurat 

 

cukup tidak akurat tidak akurat cukup akurat 

 

sangat akurat 

86 Apakah Anda merasa bahwa 

tidak dapat berurusan dengan 

sesuatu? 

sangat tidak akurat 

 

cukup tidak akurat tidak akurat cukup akurat 

 

sangat akurat 

87 Apakah Anda cinta 

kehidupan? 

sangat tidak akurat 

 

cukup tidak akurat tidak akurat cukup akurat 

 

sangat akurat 

88 Apakah Anda cenderung 

memilih kandidat politik yang 

mempertahankan tradisi? 

sangat tidak akurat 

 

cukup tidak akurat tidak akurat cukup akurat 

 

sangat akurat 

89 Apakah Anda  tidak tertarik 

dengan masalah orang lain? 

sangat tidak akurat 

 

cukup tidak akurat tidak akurat cukup akurat 

 

sangat akurat 

90 Apakah Anda suka terburu-

buru? 

sangat tidak akurat 

 

cukup tidak akurat tidak akurat cukup akurat 

 

sangat akurat 

91 Apakah Anda mudah stress? sangat tidak akurat 

 

cukup tidak akurat tidak akurat cukup akurat 

 

sangat akurat 

92 Apakah Anda menjaga jarak 

dengan orang lain? 

sangat tidak akurat 

 

cukup tidak akurat tidak akurat cukup akurat 

 

sangat akurat 
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93 

 

Apakah Anda mudah 

tenggelam dalam pikiran? 

sangat tidak akurat 

 

cukup tidak akurat tidak akurat cukup akurat 

 

sangat akurat 

94 Apakah Anda orang yang 

curigaan? 

sangat tidak akurat 

 

cukup tidak akurat tidak akurat cukup akurat 

 

sangat akurat 

95 Apakah Anda tahu cara 

menyelesaikan sesuatu? 

sangat tidak akurat 

 

cukup tidak akurat tidak akurat cukup akurat 

 

sangat akurat 

96 Apakah Anda tidak mudah 

kesal? 

sangat tidak akurat 

 

cukup tidak akurat 

 

tidak akurat cukup akurat 

 

sangat akurat 

97 Apakah Anda menghindari 

keramaian? 

sangat tidak akurat 

 

cukup tidak akurat tidak akurat cukup akurat 

 

sangat akurat 

98 Apakah Anda tidak 

menikmati pergi ke museum 

seni? 

sangat tidak akurat 

 

cukup tidak akurat tidak akurat cukup akurat 

 

sangat akurat 

99 Apakah Anda suka 

menghalangi rencana orang 

lain? 

sangat tidak akurat 

 

cukup tidak akurat tidak akurat cukup akurat 

 

sangat akurat 

100 Apakah Anda meninggalkan 

barang-barang di sekitar 

anda? 

sangat tidak akurat 

 

cukup tidak akurat tidak akurat cukup akurat 

 

sangat akurat 

101 Apakah Anda merasa nyaman 

dengan diri sendiri? 

sangat tidak akurat 

 

cukup tidak akurat tidak akurat cukup akurat 

 

sangat akurat 

102 Apakah Anda menunggu 

orang lain untuk memimpin 

jalan? 

sangat tidak akurat 

 

cukup tidak akurat tidak akurat cukup akurat 

 

sangat akurat 

103 Apakah Anda tidak mengerti 

orang yang lagi emosi? 

sangat tidak akurat 

 

cukup tidak akurat tidak akurat cukup akurat 

 

sangat akurat 

104 Apakah Anda meluangkan 

waktu untuk orang lain? 

sangat tidak akurat 

 

cukup tidak akurat tidak akurat cukup akurat 

 

sangat akurat 

105 Apakah Anda mengingkari 

janji sendiri? 

sangat tidak akurat 

 

cukup tidak akurat tidak akurat cukup akurat 

 

sangat akurat 

106 Apakah Anda tidak terganggu 

oleh situasi sosial yang sulit? 

sangat tidak akurat 

 

cukup tidak akurat tidak akurat cukup akurat 

 

sangat akurat 

107 Apakah Anda ingin santai 

saja? 

sangat tidak akurat 

 

cukup tidak akurat tidak akurat cukup akurat 

 

sangat akurat 
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108 Apakah Anda bertindak 

secara 

konvensional,mengikuti 

kebiasaan yang lazim? 

sangat tidak akurat 

 

cukup tidak akurat tidak akurat cukup akurat 

 

sangat akurat 

109 Apakah Anda membutuhkan 

orang lain? 

sangat tidak akurat 

 

cukup tidak akurat 

 

tidak akurat cukup akurat 

 

sangat akurat 

110 Apakah Anda meluangkan 

sedikit waktu dan tenaga 

dalam pekerjaan? 

sangat tidak akurat 

 

cukup tidak akurat tidak akurat cukup akurat 

 

sangat akurat 

111 Apakah Anda  bisa 

mengendalikan keinginan 

anda? 

sangat tidak akurat 

 

cukup tidak akurat tidak akurat cukup akurat 

 

sangat akurat 

112 Apakah Anda  suka bertindak 

liar dan gila? 

sangat tidak akurat 

 

cukup tidak akurat tidak akurat cukup akurat 

 

sangat akurat 

113 Apakah Anda tidak tertarik 

pada diskusi teoretis? 

sangat tidak akurat 

 

cukup tidak akurat tidak akurat cukup akurat 

 

sangat akurat 

114 Apakah Anda mengumbar 

tentang kebaikan anda? 

sangat tidak akurat 

 

cukup tidak akurat 

 

tidak akurat cukup akurat 

 

sangat akurat 

115 Apakah Anda mengalami 

kesulitan memulai tugas? 

sangat tidak akurat 

 

cukup tidak akurat tidak akurat cukup akurat 

 

sangat akurat 

116 Apakah Anda tetap tenang di 

bawah tekanan? 

sangat tidak akurat 

 

cukup tidak akurat tidak akurat cukup akurat 

 

sangat akurat 

117 Apakah Anda melihat sisi 

terang kehidupan? 

sangat tidak akurat 

 

cukup tidak akurat tidak akurat cukup akurat 

 

sangat akurat 

118 Apakah Anda percaya bahwa 

kita harus kuat menghadapi 

kejahatan? 

sangat tidak akurat 

 

cukup tidak akurat tidak akurat cukup akurat 

 

sangat akurat 

119 Apakah Anda mencoba untuk 

tidak memikirkan 

kemiskinan? 

sangat tidak akurat 

 

cukup tidak akurat tidak akurat cukup akurat 

 

sangat akurat 

120 Apakah Anda bertindak tanpa 

berpikir? 

sangat tidak akurat 

 

cukup tidak akurat 

 

tidak akurat cukup akurat 

 

sangat akurat 
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