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LAMPIRAN  1. RPP 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Sekolah   : SMA  

Mata Pelajaran   : Bahasa Indonesia  

Kelas    : XII / Genap 

Alokasi Waktu   : 2 X 40 Menit  

 

A. Kompetensi Inti  

1. KI-1  : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 

2. KI-2  : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, 

toleran, dan damai), santun, responsif, pro-aktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial, dan alam, serta dalam menempatkan diri 

sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.  

3. KI-3 : Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan fakutual, konseptual, prosedural, dan metakogitif 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 

kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena, dan kejadian, serta menerapkan 

pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.  
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4. KI-4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret, dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari 

yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif, dan kreatif, serta mampu menggunakan metode 

sesuai kaidah keilmuan.  

 

 

B. Kompetensi Dasar  

Kompetensi Dasar  Indikator 

3.10 Mengevaluasi informasi, baik 

fakta maupun opini, dalam sebuah 

artikel yang dibaca 

-Mengidentifikasi masalah, fakta, dan 

opini dari sebuah artikel yang dibaca 

-Memahami kerangka penyusunan 

artikel 

-Memahami prosedur penyusunan 

sebuah opini 

4.10 Menyusun opini dalam bentuk 

artikel 

-Mengkritisi masalah, fakta,opini, dan 

aspek kebahasaan dalam artikel 

-Menulis opini dalam bentuk artikel 

dengan memperhatikan unsur-unsur 

artikel 

-Mempresentasikan, menanggapi, dan 

merevisi fakta, dan opini berdasarkan 

unsur kebahasaan, pengungkapan 

opini, dan hasil menyusun opini 

dalam bentuk artikel 
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C. Tujuan Pembelajaran  

Setelah mengikuti pembelajaran, siswa diharapkan mampu:  

1. Siswa dapat menjelaskan pentingnya kesantunan berbahasa dalam mengeluarkan pendapat baik dalam media cetak 

maupun media elektronik. 

2. Siswa dapat menjelaskan etika berbahasa.  

3. Siswa dapat menentukan mana fakta dan mana opini dari artikel atau bacaan yang telah dibaca. 

4. Siswa dapat mengetahui garis besar dari proses pembuatan artikel, dan langkah pembuatan sebuah opini dengan 

memerhatikan unsur-unsur kebahasaannya.  

5. Siswa dapat mempresentasikan, menanggapi, dan merevisi kembali hasil dari menyusun opini yang telah dibuat dalam 

bentuk artikel dengan memperhatikan rasa  keingintahuan yang besar, dengan usaha yang keras, bertanggung jawab, dan 

mudah dipahami selama proses pembelajaran.  

 

D. MATERI PEMBELAJARAN  

 Masalah, fakta dan opini dalam sebuah artikel 

 Topik, masalah dan kerangka artikel 

 Penyusunan opini dalam bentuk artikel 

 

E. METODE PEMBELAJARAN 

 Model Pembelajaran  : Discovery Learning 

 Metode Pembelajaran : Tanya jawab, dan diskusi.  

 

F. MEDIA PEMBELAJARAN  

 Worksheet atau lembar kerja siswa 

 Lembar Penilaian 

 LCD Proyektor 
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G. SUMBER BELAJAR  

 Buku Paket atau LKS Bahasa Indonesia SMA/MA/SMK/ Kelas XII 

 KBBI 

 EYD  

 

H. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN  

 

Pertemuan Pertama  

 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu 

 

Pendahuluan  

 

 Guru memberikan ucapan salam 

 Guru meminta siswa untuk berdoa telebih 

dahulu sebelum memulai pelajaran. 

 Guru mengecek absensi kehadiran siswa  

 Guru memberikan tututan atau hasil  

yang akan dicapai beserta manfaatnya 

 Guru menyampaikan point-point materi 

apa saja yang akan dipelajari dan 

kegiatan yang akan dilakukan 

 Guru memberitahu siswa teknik penilaian 

yang akan dilakukan selama proses 

pembelajaran. 

 

10 menit  
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Inti   Siswa membaca berbagai artikel atau 

pelajaran  

 Siswa ditugaskan untuk mengamati 

penggunaan bahasanya 

 Guru memberikan contoh masalah dari 

suatu media sosial caption instagram 

indozone dan memberikan kesempatan 

pada siswa untuk memahaminya. 

 Siswa ditugaskan untuk mencari 

komentar dalam caption indozone untuk 

analisis secara berkelompok.  

 Siswa berdiskusi dengan kelompok 

berdiskusinya untuk mengerjakan data 

yang diperoleh dalam pengamatan. 

 Siswa mendiskusikan hasil 

pengamatannya dan memverifikasi hasil 

pengamatan dengan data-data atau teori 

yang ada pada sumber buku.  

 Siswa menyampaikan hasil diskusi yang 

telah didiskusikan dengan kelompoknya.  

 

25 menit 

Penutup   Siswa ditugaskan untuk membuat resum 

tentang point-point yang penting dalam 

materi yang baru dilakukan.  

 Guru memberi tugas untuk dikerjakan 

dirumah mengenai fakta dan opini dalam 

sebuah artikel  

 Guru memasukan materi untuk kegiatan 

5 menit 
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apa saja yang akan dipelajari pada 

pembelajaran tatap muka hari berikutnya.  

 Guru memberikan sebuah reward atau 

poin plus kepada kelompok diskusi yang 

memiliki nilai bagus, dan kerja sama 

yang baik.  

  

 

Pertemuan Kedua  

 

  Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu 

 

Pendahuluan  

 

 Guru memberikan salam dan berdoa 

sebelum pembelajaran berlangsung 

 Guru memeriksa ketidakhadiran siswa 

 Guru mengulang kembali point-point 

penting apa saja yang dipelajari pada 

pertemuan sebelumnya.  

 Guru memberi materi pelajaran yang 

akan diulas pada pertemuan hari ini  

 Guru menyampaikan tentang kompetensi 

inti, kompetensi dasar, indikator, dan 

kkm pada saat proses pembelajaran.  

 Pembagian kelompok diskusi  

 Guru menjelaskan cara kerja tentang 

pelaksanaan pembelajaran hari ini.  

 

10 menit  
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Inti   Guru dan siswa saling membahas contoh 

yang diberikan pada pertemuan 

sebelumnya berkanaan dengan materi 

pembelajaran yang sedang dibahas.  

 Siswa mencatat semua informasi yang 

didapat pada media sosial caption 

instagram indozone tentang kerangka 

artikel yang diperoleh 

 Siswa mengkomunikasikan secara lisan , 

dan saling bertukar informasi.  

 Siswa dengan kelompok berdiskusi 

mengerjakan data hasil pengamatan.  

 Siswa berdiskusi menyimpulkan hasil 

diskusi dan mempresentasikan secara 

berkelompok.  

25 menit 

Penutup   Siswa ditugaskan untuk membuat resum 

tentang point-point yang penting dalam 

materi yang akan dilakukan.  

 Guru memberi tugas untuk mempelajari 

materi berikutnya yang akan dibahas 

pada pertemuan selanjutnya.   

 Guru memberikan reward pada kelompok 

diskusi memiliki kerja tim baik dan nilai 

tertinggi.   

5 menit 
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Pertemuan Ketiga  

 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu 

 

Pendahuluan  

 

 Guru memberikan salam 

 Guru dan siswa berdoa untuk memulau 

pelajaran 

 Guru mengecek ketidakhadiran siswa  

 Guru menyampaikan tujuan dan manfaat 

pada proses pembelajaran yang akan 

dilaksanakan 

 Guru memberitahu poin-poin penting 

dalam materi dan kegiatan pembelajaran 

 Guru memberitahu cara kerja penilaian 

yang akan dilakukan  

 

10 menit  

Inti   Siswa membaca berbagai artikel atau 

pelajaran  

 Guru memberikan contoh masalah dari 

suatu media sosial caption instagram 

indozone dengan memberikan contoh 

komentar yang mematuhi kesantunan dan 

yang melanggar kesantunan beserta 

pembenarannya.  

 Siswa diberikan kesempatan untuk 

memahami contoh yang diberikan guru.  

 Siswa ditugaskan untuk mencari artikel 

25 menit 
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atau caption untuk dipahami bersama 

kelompok diskusi.  

 Siswa ditugaskan untuk menyusun opini 

dalam bentuk artikel secara berkelompok. 

 

 Siswa berdiskusi dalam kelompoknya 

untuk menyusun opini dalam bentuk 

artikel dan mengolah hasil kerja sama. 

 Siswa menyampaikan hasil diskusi yang 

telah didiskusikan dengan kelompoknya.  

 

Penutup   Siswa ditugaskan untuk membuat resum 

tentang point-point yang penting dalam 

materi yang baru dilakukan.  

 Guru memberi pekerjaan rumah untuk 

mempelajari atau membaca materi 

berikutnya yang akan dibahas dibahas 

pada pertemuan selanjutnya.  

 Guru memberikan reward atau point plus 

pada kelompok siswa yang memiliki 

kerja dalam berdiskusi yang baik serta 

nilai yang tinggi.  

5 menit 
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Penilaian 

1.  Penilaian Sikap 

 Teknik penilaian               : Sikap sosial dan sikap religius 

 Bentuk penilaian               : Lembar pengawasan 

 Instrumen penilaian          : Catatan harian dan jurnal (terlampir) 

2.   Pengetahuan 

 Jenis/Teknik tes         :  tertulis 

 Bentuk tes                                    : uraian 

   

3.Keterampilan 

 Teknik/Bentuk Penilaian: lisan 

 Bentuk                        : praktik 

 Instrumen Penilaian    : kerja sama tim 
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Mengetahui                                                                             ……………………….. 

Kepala Sekolah,                                                                      Guru Mapel Bahasa Indonesia, 
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LAMPIRAN  2 . Kartu Data 

No Caption Kode Data  Komentar Kesantunan Bebahasa Analisis 

Pematuhan Pelanggaran 

1.  Hasil Simulasi 

Penyebaran Virus 

Mirip Corona, 65 Juta 

Orang Tewas” – 

Ilmuan bernama Eric 

Toner membuat 

simulasi menggunakan 

virus fiktif mirip 

dengan Corona. 

Hasilnya, virus ini bisa 

membunuh 65 juta 

orang dalam waktu 18 

bulan, karena vaksin 

gagal diciptakan. 

 Hasil:001 Vaulina_mahlia :gpp 

rugi ratusan juta drpd 

kehilangan nyawa  

 

 

 

Ѵ  N (Vaulina)  berkomentar bahwa 

lebih baik kehilangan uang 

banyak daripada kehilangan 

nyawa. 

2.  Hasil Simulasi 

Penyebaran Virus 

Mirip Corona, 65 Juta 

Orang Tewas” – 

Ilmuan bernama Eric 

Toner membuat 

simulasi menggunakan 

virus fiktif mirip 

Hasil:002 Tengkurizqih94 : kira2 

kebawa udara ga nih 

virus dari china kemari 

?  

Ѵ  N (Tengkurizqih)  berkomentar 

bahwa udara 

membawa virus 

corona ke china 
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dengan Corona. 

Hasilnya, virus ini bisa 

membunuh 65 juta 

orang dalam waktu 18 

bulan, karena vaksin 

gagal diciptakan. 

3.  “Waduh! Ban mobil 

orang ini Hilang Saat 

di Tinggal di Parkiran” 

–Dalam video, terlihat 

sebuah minibus jenis 

Toyota Rush 

bernomor polisi B 

2185 KOB kehilangan 

ban berikut vleg 

dibagian kanan 

belakang. Ban mobil 

tersebut diduga hilang 

dicuri 

Waduh:003 Naimare_048 : ga ada 

rasa bersyukurnya 

untuk yang ilang 

bannya, bukan 

minibusnya.  

Ѵ  N (Naimare) berkomentar bahwa 

masih untung belum minibus 

yang hilang 

4.  “ Mulai 1 Februari 

Nanti, Tilang 

Elektronik Berlaku 

untuk Sepeda Motor” 

– Direktorat Lalu 

Lintas Polda Metro 

Jaya mulai berlakukan 

tilang elektronik untuk 

sepeda motor per 1 

Mulai:004 Masturlaharyo: auto 

naik sepeda sama 

delman kalo gitu mah  

Ѵ  N (masturlaharyo) berkomentar 

lanjut naik delma 
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Februari 2020. Tilang 

Elektronik untuk 

kendaraan roda 2, dan 

roda 4 mempunyai 

prosedur yang sama” 

5.  “Demi Perangi Virus 

Korona, Perawat ini 

Rela Botak” – Seorang 

perawat di Wuhan 

yang bernama Shan 

Xia, rela mencukur 

rambutnya yang 

panjang hingga botak 

untuk mempermudah 

pekerjaannnya demi 

memerangi virus 

korona. Keputusannya 

itu pun menuai pujian 

Demi:005 Alexia_milosevic : 

gila ya. Dia sampe 

botakin rambut demi 

mempermudah kerjaan 

dia sebagai medis 

disana. Masih aja ada 

yg hujat. Kalau gx 

mampu menghargai 

orang lain. 

Seenggaknya gx usah 

menghujat. Mending 

mulut kau diem. 

Ѵ  N (Alexia) berkomentar untuk 

saling menghargai sesama 

manusia 

6.  “Demi Perangi Virus 

Korona, Perawat ini 

Rela Botak” – Seorang 

perawat di Wuhan 

yang bernama Shan 

Xia, rela mencukur 

rambutnya yang 

panjang hingga botak 

untuk mempermudah 

pekerjaannnya demi 

Demi:006 Delina.p : Anjayy 

Hebattt 

Ѵ  N (Delina ) memberikan pujian 

hebat 
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memerangi virus 

korona. Keputusannya 

itu pun menuai pujian 

7.  “Demi Perangi Virus 

Korona, Perawat ini 

Rela Botak” – Seorang 

perawat di Wuhan 

yang bernama Shan 

Xia, rela mencukur 

rambutnya yang 

panjang hingga botak 

untuk mempermudah 

pekerjaannnya demi 

memerangi virus 

korona. Keputusannya 

itu pun menuai pujian 

Demi:007 Ari.widodo: Haha 

pahlawan aeng 

Ѵ  N (Ari) berkomentar memberi 

pujian untuk menyebut sebagai 

pahlawan 

8.  “ Nikita Willy Terpilih 

Jadi Duta Anti 

Narkoba” – Lama tak 

mendengar kabar, 

Nikita Willy ternyata 

sudah terpilih jadi 

Duta Anti Narkoba. 

Nikita mengumumkan 

kabar tersebut secara 

langsung lewat 

instagram pribadinya. 

Ia nantinya akan beri 

Nikita:008 Mqdsss : Narkoba ah, 

dutanya cakep 

Ѵ  N(mqdss)  berkomentar bahwa 

duta dari narkoba ganteng 
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penyuluhan ke 

kampus-kampus di 

Indonesia. 

9.  “ Nikita Willy Terpilih 

Jadi Duta Anti 

Narkoba” – Lama tak 

mendengar kabar, 

Nikita Willy ternyata 

sudah terpilih jadi 

Duta Anti Narkoba. 

Nikita mengumumkan 

kabar tersebut secara 

langsung lewat 

instagram pribadinya. 

Ia nantinya akan beri 

penyuluhan ke 

kampus-kampus di 

Indonesia. 

Nikita:009 Juan_wilson87: gua 

demen manusia yg 

kaya gini nih 

Ѵ  N (juan) berkomentar bahwa 

menyukai orang yang 

mempunyai sifat bagus 

10.  “Aksi Kocak Seekor 

Monyet yang Pilih 

Kentang Goreng 

Ketimbang Pisang” – 

Seorang turis Pantai 

Bang Saen di Thailand 

mengabadikan sebuah 

momen ketika ia 

ditolak mentah-mentah 

seekor monyet saat 

Aksi:010 Audyrahman5: monyet 

generasi tiktok gak 

doyan pisang lagi, 

doyannya kuwentang 

gowreng 

Ѵ  N (audyrahman) berkomentar 

generasi modern sudah tidak 

suka dengan pisang tetapi 

kentang goreng yang identik 

makanan luar negeri 
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akan diberi pisang, 

namun monyet itu 

lebih memilih kentang 

goreng. 

11.  “Malaysia Batalkan 

Sementara Bebas Visa 

Wisatawan asal 

Tiongkok” – 

Pemerintah Malaysia 

membatalkan 

sementara fasilitas 

bebas visa yang 

diberikan kepada turis 

Tiongkok karena 

merebaknya virus 

korona. Penerapan 

bebas visa itu sendiri 

terhitung mulai awal 

Januari 2020 lalu” 

Malaysia:011 Ibrohimhanafi : Entah 

kenapa pejabat di 

Malaysia lebih pinter 

atau lebih waras. 

Ѵ  N (Ibrohimhanafi) memberi 

komentar yang menjelaskan 

bahwa waras atau sehat 

12.  “Menang Pemiludi 

Amerika Serikat, Dua 

Hijabers Somalia 

Cetak Sejarah”- Ndia 

Mohamed dan Safiya 

Khalid berhasil 

memenangkan pemilu 

dan membuat sejarah 

baru karena telah 

Menang:012 kuswanjait : Karena 

orang Amerika itu 

cerdas dan pintar, 

tidak seperti di 

Indonesia, ada yang 

cerdas dan bisa 

menyelesaikan 

masalah tetapi tidak 

terpilih karena emlem-

Ѵ  (Kuswanjait) Komentar yang 

memuji negara amerika pintar 

dan cerdas. 
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menjadi wanita 

berhijab pertama di 

parlemen AS. 

Keduanya berharap, 

lebih banyak wanita 

yang bisa seperti 

mereka. 

emblem Agama. Takut 

imannya berkurang 

katanya. Hahaha so 

perbanyak wawasan 

dan banyak belajar, 

karena ketika sudah 

memiliki wawasan dan 

cerdas maka tidak 

mudah dibohongi oleh 

orang emblem-

emblem. 

13.  Terungkap, Ini Asak 

Wabah Virus Korona” 

– Sejumlah pakar di 

tiongkok berhasil 

mengungkap asal 

wabah virus korona 

yang menua 

kekhawatiran dunia. 

Menurut hasil 

penelitian dari Pusat 

Pengendalian dan 

Pencegahan Penyakit 

China, wabah itu 

berasal dari Pasar 

Seafood Huanan 

Wuhan. 

Terungkap:013 Ashidiqi_r : Bomat 

yang penting 

indonesia amaaaaan 

Ѵ  N (Assidiqi) Komentar yang 

cuek dengan caption yang ada 
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14.  “127 Wisatawan Asal 

Tiongkok 

Dipulangkan ke 

Negaranya Via 

Batam” – Sebanyak 

127 orang wisatawan 

mancanegara asal 

Tiongkok dipulangkan 

ke negara asalnya 

lewat Bandara Hang 

Nadim Batam. 

Pemulangan itu tak 

terkait dengan 

peredaran virus korona 

2019-nCoV. 

Wisatawan:014 - dtkasmier : Dah sono 

pada balik... mau nyari 

aman aja dinegara 

orang 

 

Ѵ  N (dtkasmier)komentar untuk 

menyuruh pulang wisatawab 

asing  

15.  “ Mulai 1 Februari 

Nanti, Tilang 

Elektronik Berlaku 

untuk Sepeda Motor” 

– Direktorat Lalu 

Lintas Polda Metro 

Jaya mulai berlakukan 

tilang elektronik untuk 

sepeda motor per 1 

Februari 2020. Tilang 

Elektronik untuk 

kendaraan roda 2, dan 

roda 4 mempunyai 

Mulai:015 Erdin.sikepo : roda 3 

mah kaga yaa 

Ѵ  N (Erdin) komentar 

untukkendaraan roda tiga tidak 

diberlakukan tilang elektronik 
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prosedur yang sama” 

16.  “Thalita Latief ungkap 

ada tumor stadium 4 di 

kelenjar tiroidnya...” 

dalam sebuah video di 

akun IG, thalita latief 

mengungkapkan 

bahwa ia tengah 

mengidap tumor di 

kelenjar tiroidnya 

stadium empat. Ia 

meminta dukungan 

dan doa dari rekan 

serta warganet agar 

bisa cepat pulih” 

Thalita:016 Anamanroe1303: ayo 

semangat tidak ada 

penyakit yang tidak 

bisa disembuhkan 

cantik. 

Ѵ  Anamanroe1303 komentar untuk 

menyemangati Thalita seorang 

artis Indonesia agar semangat 

sembuh dari penyakit yang 

diderita.  

17.  “Lutfi Demonstran 

Pembawa Bendera 

Divonis Penjara 4 

Bulan” – Lutfi 

demonstran yang bawa 

bendera saat unjuk 

rasa di depan gedung 

DPR pada bulan 

September tahun lalu, 

divonis empat bulan 

penjara. Lutfi divonis 

telah melakukan 

tindakan pidana 

Lutfi:017 Diki.permana: 

Anjaiiiiii melawan 

aparan. Trus kasus 

mahasiswa. Yang kena 

peluru mana 

Kasusnya? 

Ѵ  N (diki.permana) Komentar 

yang menanyakan melawan 

aparat, padahal mahasiswa kena 

peluru karena aparat 
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melawan aparat saat 

demo berlangsung” 

18.  “Thalita Latief ungkap 

ada tumor stadium 4 di 

kelenjar tiroidnya...” 

dalam sebuah video di 

akun IG, thalita latief 

mengungkapkan 

bahwa ia tengah 

mengidap tumor di 

kelenjar tiroidnya 

stadium empat. Ia 

meminta dukungan 

dan doa dari rekan 

serta warganet agar 

bisa cepat pulih” 

Thalita:018 Jusstoberry:Be Strong 

ya mba lekas sembuh 

semua ada porsinya 

masing-masing  

Ѵ  Komentar Jusstoberry yang 

menjelaskan simpati agar selalu 

kuat dan mendoakan 

kesembuhan Thalita 

19.  “Pria Ini Sampai Pakai 

Pembalut sebagai 

Masker untuk Cegah 

Virus Corona” – Viral 

video yang 

memperlihatkan aksi 

seorang pria 

menggunakan 

pembalut wanita 

sebagai maskernya. Ia 

seperti Putus asa 

menghadapi wabah 

Pria:019  Stvnmljd : di cina itu 

warganya kehabisan 

masker, bahkan 

masker hargany naik 

4x lipat, entah apa 

yang lucu, yang lucu 

itu liatin orang yang 

asal ngakak aja 

dimedos tanpa tau 

kendala mereka . 

Ѵ  N (Stvnmljd) bekomentar orang  

orang berkomentar tanpa melihat 

situasi dan menjelaskan jika 

harga masker dicina melonjak 4x 

lipat.. 
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virus corona yang 

telah menyebabkan 

banyak korban.  

20.  “127 Wisatawan Asal 

Tiongkok 

Dipulangkan ke 

Negaranya Via 

Batam” – Sebanyak 

127 orang wisatawan 

mancanegara asal 

Tiongkok dipulangkan 

ke negara asalnya 

lewat Bandara Hang 

Nadim Batam. 

Pemulangan itu tak 

terkait dengan 

peredaran virus korona 

2019-nCoV. 

Wisatawan:020 ameliasifa21: Pulang 

dah lu sono nanti kalo 

udh sembuh mau main 

lagi keindonesia juga 

gpp. Kasian warga 

indonesia kalo sampai 

tertular penyakit sono 

 

Ѵ  N (ameliasifa21) berkomentar 

bahwa mengimbau para 

wisatawan asing agar tidak 

mengunjungi negara Indonesia 

dikarenakan wabah virus corona 

21.  Hasil Simulasi 

Penyebaran Virus 

Mirip Corona, 65 Juta 

Orang Tewas” – 

Ilmuan bernama Eric 

Toner membuat 

simulasi menggunakan 

virus fiktif mirip 

dengan Corona. 

Hasilnya, virus ini bisa 

Hasil:021  Ade.harendra : 

bEncAnA gAk BolEh 

di bEncaNdaIn” 

normies said 

Ѵ  N (ade.harendra) berkomentar 

bahwa bencana tidak boleh 

dibuat bercanda  
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membunuh 65 juta 

orang dalam waktu 18 

bulan, karena vaksin 

gagal diciptakan. 

22.  “ Nikita Willy Terpilih 

Jadi Duta Anti 

Narkoba” – Lama tak 

mendengar kabar, 

Nikita Willy ternyata 

sudah terpilih jadi 

Duta Anti Narkoba. 

Nikita mengumumkan 

kabar tersebut secara 

langsung lewat 

instagram pribadinya. 

Ia nantinya akan beri 

penyuluhan ke 

kampus-kampus di 

Indonesia. 

Nikita:022 Bbintanp :Jan sampe 

kyk yg lain2 ya, jadi 

duta malah make 

Ѵ  N  (Bbintanp) berkomentar jika 

menjadi duta jangan sampai ikut 

narkoba 

23.  “Direktur Medik RSPI 

Sampaikan Kesediaan 

Rawat Pasien Virus 

Corona” – Direktur 

Medik dan Perawatan 

Rumah Sakit Penyakit 

Infeksi (RSPI), 

mengatakan bahwa 

instansi tersebut 

Direktur:023 sausan_25 : semoga 

warga Indonesia di 

lindungi Allah dari 

segala mcm musibah 

dan dari terjangkitnya 

virus2 berbahaya 

aamin 

Ѵ  N (sausan_25) Menyatakan 

kesimpatisan agar rakyat 

Indonesia terbebas dari virus 

Corona 
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bersedia merawat 

pasien yang terjangkit 

Virus corona. RSPI 

juga didukung fasilitas 

kesehatan berupa 

ruang isolasi. 

24.  “ Biro Wisata 

Sumatera Barat Ngaku 

Rugi Hingga Ratusan 

Juta” – Biro wisata 

yang mendatangkan 

150 turis Tiongkok ke 

Sumbar mengaku 

mengalai kerugian 

hingga ratusan juta. 

Para turis hanya 

menikmati 2 dari 5 

hari pelesiran yang 

diagendakan, karena 

ditolak oleh warga. 

Biro:024 Ocil25 : Hade males 

sama yang kek gini-

gini dengkulnya ga 

dipake 

 Ѵ N (Ocil) Mengejek bahwa 

kakinya tidak digunakan dengan 

baik 

25.  “ Biro Wisata 

Sumatera Barat Ngaku 

Rugi Hingga Ratusan 

Juta” – Biro wisata 

yang mendatangkan 

150 turis Tiongkok ke 

Sumbar mengaku 

mengalai kerugian 

Biro:025 Iqbaltr : Kegoblokan 

yang tak di bagi 

 Ѵ N (igbaltr) Mengejek bodoh 
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hingga ratusan juta. 

Para turis hanya 

menikmati 2 dari 5 

hari pelesiran yang 

diagendakan, karena 

ditolak oleh warga. 

26.  “ Biro Wisata 

Sumatera Barat Ngaku 

Rugi Hingga Ratusan 

Juta” – Biro wisata 

yang mendatangkan 

150 turis Tiongkok ke 

Sumbar mengaku 

mengalai kerugian 

hingga ratusan juta. 

Para turis hanya 

menikmati 2 dari 5 

hari pelesiran yang 

diagendakan, karena 

ditolak oleh warga. 

Biro:026 Cyntiashopi : Udah 

goblok nyolot lagi 

 Ѵ N (Cyntiashopi) Mengejek 

bodoh 

27.  “ Biro Wisata 

Sumatera Barat Ngaku 

Rugi Hingga Ratusan 

Juta” – Biro wisata 

yang mendatangkan 

150 turis Tiongkok ke 

Sumbar mengaku 

mengalai kerugian 

Biro:027 Ismivisa : Tolol kok 

bangga  

 Ѵ N (Ismivisa) Mengejek bodoh 
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hingga ratusan juta. 

Para turis hanya 

menikmati 2 dari 5 

hari pelesiran yang 

diagendakan, karena 

ditolak oleh warga. 

28.  “ Biro Wisata 

Sumatera Barat Ngaku 

Rugi Hingga Ratusan 

Juta” – Biro wisata 

yang mendatangkan 

150 turis Tiongkok ke 

Sumbar mengaku 

mengalai kerugian 

hingga ratusan juta. 

Para turis hanya 

menikmati 2 dari 5 

hari pelesiran yang 

diagendakan, karena 

ditolak oleh warga. 

Biro:028 Auliaui2: Biro wisata 

goblok 

 Ѵ N (auliauli2) Komentar yang 

merendahkan orang menyebut 

bodoh 

29.  “2.014 Orang Positif 

Terjankit Virus 

Corona dan 56 Orang 

Meninggal Dunia” – 

WHO menyebutk 

sebanyak 2.014 orang 

positif terjangkit wirus 

corona dan 56 

Orang:029 Violaqueen: Selak 

mati dong, setahun 

gess  

 Ѵ N (violaqueen) Komentar 

mengejek bahwa yang 

meninggal bertambah banyak 
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meninggal dunia 

akibat penyakit 

tersebut. Dari jumlah 

tersebut, sebanyak 1. 

985 kasus dilporkan 

berasal dari Tiongkok. 

30.  “Lutfi Demonstran 

Pembawa Bendera 

Divonis Penjara 4 

Bulan” – Lutfi 

demonstran yang bawa 

bendera saat unjuk 

rasa di depan gedung 

DPR pada bulan 

September tahun lalu, 

divonis empat bulan 

penjara. Lutfi divonis 

telah melakukan 

tindakan pidana 

melawan aparat saat 

demo berlangsung” 

Lutfi:030 Ririwidya :Siap-siap 

jaksanya ditunggu di 

neraka  

 Ѵ N (Ririwidya) Konotasi buruk 

yang mendoakan jaksa masuk 

neraka 

31.  Terungkap, Ini Asak 

Wabah Virus Korona” 

– Sejumlah pakar di 

tiongkok berhasil 

mengungkap asal 

wabah virus korona 

yang menua 

Terungkap:031 Sogita_kl :Kakean 

sambat 

 Ѵ  N (Sogita_kl) Mengejek banyak 

mengeluh 
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kekhawatiran dunia. 

Menurut hasil 

penelitian dari Pusat 

Pengendalian dan 

Pencegahan Penyakit 

China, wabah itu 

berasal dari Pasar 

Seafood Huanan 

Wuhan. 

32.  Hasil Simulasi 

Penyebaran Virus 

Mirip Corona, 65 Juta 

Orang Tewas” – 

Ilmuan bernama Eric 

Toner membuat 

simulasi menggunakan 

virus fiktif mirip 

dengan Corona. 

Hasilnya, virus ini bisa 

membunuh 65 juta 

orang dalam waktu 18 

bulan, karena vaksin 

gagal diciptakan 

Hasil:032 Jiyonopamungkas: 

Mending rugi ratusan 

juta. Dari pada rugi 

nyawa cuk 

 Ѵ N (Jiuonopamungkas) Yang 

memilih kehilangan uang 

daripada kehilangan nyawa 

33.  Potret Driver Ojol 

yang Disebut Mirip 

Chef Renatta”- 

Seorang driver ojol 

wanita disebut-sebut 

Potret:033 Dederizky :Mirip 

apanya bgsd 

 Ѵ N (dederizky) Komentar yang 

mencela menggunakan bahasa 

tidak bagus. Bangsat yang 

artinya jahat 
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mirip dengan salah 

satu juri MasterCherf 

Indonesia, Cheff 

Renatta. Jika dilihat 

sekitas, memang 

driver ojol ini 

memiliki kemiripan 

dengan chef Renatta. 

34.  Potret Driver Ojol 

yang Disebut Mirip 

Chef Renatta”- 

Seorang driver ojol 

wanita disebut-sebut 

mirip dengan salah 

satu juri MasterCherf 

Indonesia, Cheff 

Renatta. Jika dilihat 

sekitas, memang 

driver ojol ini 

memiliki kemiripan 

dengan chef Renatta. 

Potret:034 Tata.dimas : Matamu 

picek 

 Ѵ N (tata.dimas)Komentar 

mengatakan balasan captionya 

mata yang buta dengan bahasa 

kasar 

35.  Dewa 19 Dituding 

Penyebar Yahudi. Ini 

tanggapan Ahmad 

Dhani” – Beberap””a 

tahun yang lalu, Dewa 

19 pernah dituduh 

sebagai peyebar ajaran 

Dewa:019 Ramadhan_hq : 

Gamutu banget anying 

 Ѵ N (Ramadhan_hq) Balasan 

komentar dengan mengatakan 

tidak bermutu 
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Yahudi lewat Album 

dan video klipnya. 

Terkait hal terebut 

Ahmad Dhani pun 

menjawab tudingan itu 

dan menepisnya 

36.  “Cetak sejarah di Usia 

18 Tahun, Billie Eilish 

Raih Lima grammy 

Awards” – Billie 

Eilish mencetak 

sebuah sejarah baru 

dalam industri musik 

dengan raih lima piala 

di ajang Grammy 

Awards 2020 di usia 

18 tahun. Eilish 

merupakan penyanyi 

termuda usai Lorde 

yang raih Grammy 

Awards. 

Cetak:036 bayupratamagraphy93 

: Anjir ane kira udah 

24an eh masih adek 

gue 

 Ѵ N (bayupratamagraphy93) 

berkomentar menebak umur 

seseorang dengan panggilan 

yang kurang pantas 

37.  “Cetak sejarah di Usia 

18 Tahun, Billie Eilish 

Raih Lima grammy 

Awards” – Billie 

Eilish mencetak 

sebuah sejarah baru 

dalam industri musik 

Cetak:037  sitami27 : Muka 

segitu baru 18 tahun 

???? Kirain gw udah 

30an  

 Ѵ N (sitami27) berkomentar 

menggunakan majas ironi 
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dengan raih lima piala 

di ajang Grammy 

Awards 2020 di usia 

18 tahun. Eilish 

merupakan penyanyi 

termuda usai Lorde 

yang raih Grammy 

Awards. 

38.  “127 Wisatawan Asal 

Tiongkok 

Dipulangkan ke 

Negaranya Via 

Batam” – Sebanyak 

127 orang wisatawan 

mancanegara asal 

Tiongkok dipulangkan 

ke negara asalnya 

lewat Bandara Hang 

Nadim Batam. 

Pemulangan itu tak 

terkait dengan 

peredaran virus korona 

2019-nCoV. 

Wisatawan:038 Jiyatmi : Mamposs  Ѵ N (Jiyatmi) Balasan komentar 

dengan mengatakan mati 

39.  “Tiga Petinggi Sunda 

Empire Resmi 

Ditetapkan Polisi 

Menjadi Tersangka” – 

Pada Selasa 28 

Tiga:039 Ike.90 : Pejabat 

sombong hina be lyke 

: jangan main-main 

sama gua 

 Ѵ N (Ike.90) Mengatakan bahwa 

pejabat itu sombong  
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Januari. Direktorat 

Reserse Kriminal 

Umum 

(Ditreskrimum) Polda 

Jawa Barat resmi 

menetapkan tiga 

petinggi Sunda Empire 

menjadi tersangka. 

Mereka terbukti 

melakukan kasus 

penyebaran berita 

bohong.  

40.  “Tiga Petinggi Sunda 

Empire Resmi 

Ditetapkan Polisi 

Menjadi Tersangka” – 

Pada Selasa 28 

Januari. Direktorat 

Reserse Kriminal 

Umum 

(Ditreskrimum) Polda 

Jawa Barat resmi 

menetapkan tiga 

petinggi Sunda Empire 

menjadi tersangka. 

Mereka terbukti 

melakukan kasus 

penyebaran berita 

Tiga:040 Bagasaguss : Tolol 

kok bangga  

 Ѵ N (Bagasaguss) Mengejek 

bodoh 
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bohong.  

 

41.  “Tiga Petinggi Sunda 

Empire Resmi 

Ditetapkan Polisi 

Menjadi Tersangka” – 

Pada Selasa 28 

Januari. Direktorat 

Reserse Kriminal 

Umum 

(Ditreskrimum) Polda 

Jawa Barat resmi 

menetapkan tiga 

petinggi Sunda Empire 

menjadi tersangka. 

Mereka terbukti 

melakukan kasus 

penyebaran berita 

bohong.  

 

Tiga:041 Yogi998: ASN 

orangnya pada gak 

santuy 

 Ѵ N (Yogi998 )Mengatakan aparat 

sipil negara orangnya santai 

42.  Dewa 19 Dituding 

Penyebar Yahudi. Ini 

tanggapan Ahmad 

Dhani” – Beberap””a 

tahun yang lalu, Dewa 

19 pernah dituduh 

sebagai peyebar ajaran 

Yahudi lewat Album 

Dewa:042 Bilqis_alfaraj : Dia 

emang keturunan 

yahudi sih, dinegara2 

arab banyak sekali 

org2 yahudi yg rata2 

sudah di arabkan, 

mayoritas org yahudi 

sdh bercampur 

 Ѵ N (Bilqis_alfaraj) berkomentar 

menjelaskan silsilah keturunan 

kaum yahudi dengan 

penggunaan bahasa yang kurang 
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dan video klipnya. 

Terkait hal terebut 

Ahmad Dhani pun 

menjawab tudingan itu 

dan menepisnya. 

keturunan dgn org 

arab, yg akhirnya 

mereka menjadi org 

arab, yg pasti ya jadi 

muslim juga kan, 

karena agama yahudi 

hanya boleh dianut 

oleh org2 yahudi saja 

kan, Yahudi yang 

masih bertahan skrg ya 

kurang lebih tersisa 12 

jutaan, 5 jt di Israel 

dan 7 jt lainnya 

terbesar diluar israel, 

sebagian kecil di 

Eropa, sebagian kecil 

di Amerika, sebagian 

kecil lainnya di timur 

temngah. 

43.  “Ditahan Saat di 

Bandara Malaysia, 

Turis Asal Tiongkok 

ini Coba Kabur” – Hal 

tidak menyenangkan 

terjadi pada salah satu 

turis asal Tiongkok 

yang ingin menikmati 

liburannya di 

Ditahan:043  Hafizaria : Makannya 

kalo gak mau 

dipenjara sipit mata lo! 

Dijamin bebas 

 Ѵ N (Hafizaria) Komentar yang 

memberikan pengartian tidak 

simpati atau mengejek  
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Malaysia. Sayangnya, 

pria itu malah ditahan 

pihak bandara dan 

sempat ingin 

memanjat kaca untuk 

kabur. 

44.  “Tiga Petinggi Sunda 

Empire Resmi 

Ditetapkan Polisi 

Menjadi Tersangka” – 

Pada Selasa 28 

Januari. Direktorat 

Reserse Kriminal 

Umum 

(Ditreskrimum) Polda 

Jawa Barat resmi 

menetapkan tiga 

petinggi Sunda Empire 

menjadi tersangka. 

Mereka terbukti 

melakukan kasus 

penyebaran berita 

bohong. 

Tiga:044 Alishidiq55 : Hantam 

aja pala dia  

 Ѵ N (alishidiq55)Komentar 

menyuruh memukul kepala  

45.  “Malaysia Batalkan 

Sementara Bebas Visa 

Wisatawan asal 

Tiongkok” – 

Pemerintah Malaysia 

Malaysia:045 Davidtindar : 

Indonesia santuy 

bosku, mati tinggal di 

kubur aja, hanya orang 

 Ѵ  N (davidtindar) Artinya 

Indonesia santai, jika meninggal 

tinggal dikubur dan hanya orang 

kafir yang takut meninggal 
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membatalkan 

sementara fasilitas 

bebas visa yang 

diberikan kepada turis 

Tiongkok karena 

merebaknya virus 

korona. Penerapan 

bebas visa itu sendiri 

terhitung mulai awal 

Januari 2020 lalu” 

kafir yang takut mati.  

 

46.  “Direktur Medik RSPI 

Sampaikan Kesediaan 

Rawat Pasien Virus 

Corona” – Direktur 

Medik dan Perawatan 

Rumah Sakit Penyakit 

Infeksi (RSPI), 

mengatakan bahwa 

instansi tersebut 

bersedia merawat 

pasien yang terjangkit 

Virus corona. RSPI 

juga didukung fasilitas 

kesehatan berupa 

ruang isolasi 

Direktur:046 katanyasabilamistna : 

Weh anjing ntar 

Indonesia jadi kena 

virusnya 

 Ѵ N (katanyasabilamistna) 

Komentar mengatakan bahasa 

yang tidak sopan dengan 

menyebut kata hewan 

47.  “Waduh!Orang Ini 

Temukan Kail Pancing 

di Ikan yang 

Waduh:047 sayanovitaf: lu jan 

makan mulu 

bambang” 

 Ѵ N (sayanovitaf )Komentar 

mengatakan jangan sering 

makan 
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Dimakannya”- Orang 

tersebut menemukan 

mata kail pancing 

ketika sedang 

menyatapi ikan 

pesananny. Kalau 

tidak teliti, orang 

tersebut bisa saja 

menelan kail tersebut” 

 

48.  “Malaysia Batalkan 

Sementara Bebas Visa 

Wisatawan asal 

Tiongkok” – 

Pemerintah Malaysia 

membatalkan 

sementara fasilitas 

bebas visa yang 

diberikan kepada turis 

Tiongkok karena 

merebaknya virus 

korona. Penerapan 

bebas visa itu sendiri 

terhitung mulai awal 

Januari 2020 lalu. 

Malaysia:048 Davidtindar : 

Indonesia santuy 

bosku, mati tinggal di 

kubur aja, hanya orang 

kafir yang takut mati. 

 Ѵ N (Davidtindar : )Komentar 

yang menjelaskan Indonesia 

santai menghadapi virus Corona 

49.  “Viral! Makan 2 Ekor 

Ayam Napinandar 

Harus Bayar Rp.800 

Viral:049  Ericaryanti : Halah 

klean aja yg miskin. 

Segitu dibilang mahal, 

 Ѵ N (Ericaryant) Komentar 

mengatakan bahwa mengejek 

orang lain miskin 
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Ribu” – Sebuah video 

viral tentang mahalnya 

Ayam Napinanr di 

sebuah restoran di 

Sidikalang, Kabupaten 

Dairi. Untuk makan 

dua porsi ayam itu, 

seorang wanita total 

harus membayar 800 

ribu. “Viral! Makan 2 

Ekor Ayam 

Napinandar Harus 

Bayar Rp.800 Ribu” – 

Sebuah video viral 

tentang mahalnya 

Ayam Napinanr di 

sebuah restoran di 

Sidikalang, Kabupaten 

Dairi. Untuk makan 

dua porsi ayam itu, 

seorang wanita total 

harus membayar 800 

ribu. 

lebay. 

50.  “Kisah Pilu Aktris 

Anne Watanabe yang 

diselingkuhi Saat 

Hamil” – Skandal 

perselingkuhan aktor 

Kisah:050 Ness_watul_24: syg 

bgt idolaku pelakor 

ternyata ( sedih bgt 

sih pdhl masih muda 

terus cantik pula. 

 Ѵ N (Ness_watul_24) Komentar 

mengatakan pelakor yang 

artinya perebut laki orang 
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Masahiro Higashide 

dengan Erika Karata, 

menuai kecaman luas. 

Apalagi, ternyara 

Masahiro berselingkuh 

saat isrinya tersebut 

tengah mengandung 

anak ketiga mereka”. 

Setidaknya banyak yg 

suka sma diaa tpi 

kenapa haruss jadi 

selingkuhab org sih 

51.  “Waduh!Orang Ini 

Temukan Kail Pancing 

di Ikan yang 

Dimakannya”- Orang 

tersebut menemukan 

mata kail pancing 

ketika sedang 

menyatapi ikan 

pesananny. Kalau 

tidak teliti, orang 

tersebut bisa saja 

menelan kail tersebut” 

Waduh:051  “adhella_putri6256 : 

Sekita tenggorokan ku 

cekut2 melihatnya” 

 Ѵ N (adhella_putri6256 ) 

Komentar mengatakan cekut-

cekut yang artinya pusing 

melihat kail masuk ke 

tenggorokan 

 

 

LAMPIRAN  3 Gambar Caption 
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