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APPENDIX I 

FEBRUARY 12-14 MARET 2008 EDITION 4
th
, ANEKA YESS MAGAZINE 

No. Text W P Wr H I C 

1.  
Mungkin ortu juga sudah ngasi green light buat hubungan 

kita 
 √     

2.  
Walaupun sudah match, bukan berarti kita bisa jadi 

seenaknya 
√      

3.  Janga sampai doing free sex  √     

4.  Cuma pasangan stupid yang melakukan itu √      

5.  As a teen, kita harus paham tentang seks dan reproduksi      √ 

6.  
Sometimes, cinta sejati tidak berawal dari kita duluan yang 

suka, tapi dari pedekate si dia 
√      

7.  
Well guys, mumpug masih muda nih, cari true love kita 

sampai dapat! 
  √    

8.  Style mereka tuh lincah, ceria, energik, dan rada manja √      

9.  Kami pakai baju tergantung mood aja √      

10.  
Mereka gathering di jakarta di Jakarta untuk nonton bareng 

video konser rain di berbagai Negara 
√      

11.  Semua keren, termasuk dance-nya itu lo!    √   

12.  
Kayaknya banyak dech cewek yang melting begitu 

ngelihat aktingnya 
√      

13.  
Scrip sudah siap dan casting permain akan dimulai awal 

tahun ini 
√      

14.  
The good news is, Rain lagi siap-siap main film baru 

produksi Hollywood 
 √     

15.  

Karirnya sebagai actor, singer, and dancer adalah 

pekerjaan professional yang sudah jadi cita-citanya sejak 

kecil 

√      

16.  Segala tentang Rain memang selalu amazing √      

17.  Suka banget sama dia from top to bottom deh!     √  

18.  Statusnya masih high quality jomblo  √     

19.  Begitu juga yang ngirim email √      

20.  
That’s way, mereka yang tergabung di Y!P ini bersyukur 

banget 
√      

21.  Pink is the sweetest colour, apalagi buat valentine      √ 

22.  
Lebih keren, lebih catchy, lebih colorful, dan tersedia buat 

segala umur 
√      

23.  But we have to realize, kitahidup di dunia nyata  √     

24.  Di sekeliling kita ada banyak remaja yang nggak smart √      

25.  
Ada juga yang drugs addict, putus sekolah karena 

keasyikan sama sesuatu yang nggak penting 
 √     
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26.  Show-nya sudah nggak pernah ada    √   

27.  Mereka juga bisa tau whether you need them or not  √     

28.  Menganggap kamu sebagai cewek smart and fun  √      

29.  Apakah kamu have already been in a relationship or not  √     

30.  Sama cowok gentle nggak akan berani ganggu √      

31.  
Kalau memang kamu nyaman dengan predikat ini, go 

ahead! 
 √     

32.  Punya sense of humor yang tinggi  √     

33.  Dia fine-fine aja dengan itu   √    

34.  
Topic pembicaraan tuh selalu seputar fashion dan tempat 

nongkrong terbaru 
√      

35.  Belum apa-apa kamu sudah terkesan over protective  √     

36.  Waktunya hangout dengan teman-teman     √  

37.  Sekarang kamu refreshing dulu dech √      

38.  
Hurry up! Hurry up! Niatkan diri kamu untuk segera 

beraksi 
     √ 

39.  
But, sayangnya, karena baru kenal dan kamu belum tahu 

gimana kepribadiannya 
√      

40.  Nanti dia ngerasa kamu psycho lagi √      

41.  Wangi parfume-nya bikin dia tambah macho    √   

42.  Mukanya keliatan fresh banget √      

43.  So, lebih baik kamu ngedeketin dia dengan cara halus √      

44.  Gonta-ganti channel tv karena bingung mau nonton apa √      

45.  
But, nggak berati kamu menghilangkan semua karakter 

asli kamu 
√      

46.  Apalagi ada beberapa outfit yang pas sama iklim kita disini √      

47.  That’s why banyak banget cowok yang suka √      

48.  Ada apa saja di balik film ber-budget besar ini    √   

49.  Seorang pejuang hidup yang loveable alias ganteng juga √      

50.  Kirana, di touch-up biar tambah cantik     √  

51.  Mengaku happy bisa berperan dalam film ini √      

52.  
So, sebelum kamu ikutan sebuah acara, cek dulu dech 

kebenarannya 
√      

53.  But, semua itu pasti lewat proses √      

54.  Kebanyang gimana screaming-nya para cewek    √   

55.  Usahakan agar background foto berwarna putih √      

56.  Dress up yang casual aja tapi matching  √     

57.  Tapi jangan sampai over √      

58.  Just be yourself, yakin aja kalo setiap orang itu unique  √     

59.  Indika entertainment memang expert banget dech √      

60.  Tapi tentu tema urban legend yang fresh juga  √     

61.  Jadi trendsetter baru buat cewek-cewek √      
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62.  Nggak matokin ke genre pop atau rock aja √      

63.  Karena lagu-lagu itu layak di-recycle    √   

64.  Mungkin karena semuanya lebih up-beat, ya  √     

65.  Tapi justru disitu letak happy-nya    √   

66.  
Merasa enough, gives up, karena terus-terusan disakiti 

sama cowok 
√      

67.  Dari dulu aku nggak fashionable loh √      

68.  Thanks, God, aku keluar sebagai pemenang √      

69.  
Today is a big day! Schedule kami hari ini adalah meet and 

greet 
     √ 

70.  Tempat event itu bakal diadakan malamnya √      

71.  
Sambil sibuk nge-shoot pakai handy-cam dan pocket 

camera 
   √   

72.  
Anyway selama disana kami sempat mampir ke 

international market 
√      

73.   Buat hunting oleh-oleh √      

74.  Tapi mereka masih bias nge-dance di beberapa lagu    √   

75.  And goes what, mereka exited banget loh  √     

76.  Buat dinner bareng SonyBMG √      

77.  After dinner kami berangkat lagi ke venue √      

78.  Yang telah ikutan polling berminggu-minggu sebelumnya √      

79.  Siapa tahu you are the next star in the entertainment world      √ 

80.  Actually, lagu ini bahkan belum berjudul √      

81.  Adi masih show di Lampung √      

82.  I am the special one, gitu      √  

83.  Banyak tipe music debut di album-nya    √   

84.  Mirip style-nya Beyonce    √   

85.  Juga pas dengan personality-nya    √   

86.  Ia jadi cowok broken heart gitu dech     √  

87.  
Kami bisa membuat orang lain mikir lagi buat jadi drugs 

user 
 √     

88.  Lebih baik teknik vocal dan performance √      

89.  Rela nge-dance basah-basahan    √   

90.  Bisa terdengar so sweet di lagu cinta     √  

91.  Nggak banyak sound effect dan suara gitar     √  

92.  Para pemain dan crew terlibat di dalamnya √      

93.  Bikin kita sing along dengan lagu terbaru mereka     √  

94.  Flash back yuk ke hari-hari sebelum grand final  √     

95.  Menyalurkan hobi belanja di showroom Chatelain √      

96.  Mulai dari dompet, tas, sampai hand phone yang cute abis √      

97.   Siap bikin sesuatu yang up to date      √  

98.  Pasti selalu jadi trend √      
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Explanation: 

W : Word 

P : Phrase 

Wr : Word Reduplication 

H : Hybrid 

I : Idiom 

C : Clause 

 

99.  
Chatelain dan Planet Ocean memakai system limited 

edition 
    √  

100.  Tempatnya cozy abis     √  

101.  
Finalis disambut ibu Sisca, marketing communication-nya 

D’crepes 
   √   

102.  Deg-degan, nervous, tapi berusaha di bawa enjoy aja √      

103.  Terus gali apa yang menjadi plus point diri kalian     √  

104.  
The best part-nya, mereka dapat kesempatan untuk melihat 

aksi seorang penyelam 
   √   

105.  Memberikan the best dari kemampuan aktingku     √  

106.  Memanfaatkan moment untuk ngobrol bareng Eza √      

107.  Ada lagu yang lebih nge-beat, ada sentuhan jazz modern    √   

108.  Aku tidak punya teman buat shoulder to cry on  √     

109.  
Anyway, Bintang juga memilih pendidikan distance 

learning 
√      

110.  
Peran yang dia dapat itu berkat menjaga relationship 

dengan baik 
√      

111.  Mereka juga pasti welcome kok dengan kita √      

112.  Trus ngumpet-ngumpet dech kalo mau ge-date    √   

113.  
Apakah semua cerita yang ada di rubik true story itu 

benar-benar terjadi? 
    √  

114.  By the way, aku ingin banget terjun ke dunia entertainment   √     

115.  Aku hanya ingin share ke kamu √      

116.  Don’t worry, kami sering kok ngadain acara nonton bareng  √     

117.  See you again di acara-acara Aneka Yess lainnya  √     

118.  Kali ini temanya vintage banget √      

119.  
Wearing make up doesn’t mean muka harus full 

foundation yang tebal gitu 
 √     

120.  
Disini kita akan diberi tips gimana create a soft and 

naturally lasting look 
 √     

121.  Menabung pada bank-bank syariah   √    

122.  
Musisi yang terkenal dengan lagu-lagu world music itu 

baru ngeliris album lagu Batak 
 √     
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APPENDIX II 

MAY 12-25 2008 EDITION 10
th
, ANEKA YESS MAGAZINE 

 

No Text W P Wr H I C 

1.  Salah satu cara agar smart dan bisa up to date dengan 

issue-issue terkini adalah nonton acara Perspektif 

Wimar di ANTV 

  √    

2.  Ada cute frame yang bisa menyimpan menyimpan 

banyak foto favorit 
    √  

3.  Hari yang menyenangkan di summer camp √      

4.  Saat ini aku lulus kuliah dengan predikat cum laude  √     

5.  Well, thanks banget buat mbk Vivid  √      

6.  Campur aduk jadi satu buat nyanyi dan have fun  √     

7.  Siapa tau the next time, kamu yang bakal kepilih √      

8.  Thanks for coming loh, dan di tunggu liputan serunya 

Afgan 
 √     

9.  Aku dikasih surprise sama pacar dan temen-temen se-

Genk-nya 
√      

10.   Terus berusaha survive dengan memberikan yang 

terbaik 
√      

11.  And you know what! Mereka bilang seneng banget bisa 

muncul di majalah remaja favorit Indonesia 
 √     

12.  Gaun dengan model paling up to date yang di pesen 

khusus dari perancang 
    √  

13.  Sampai mengundang DJ biar bias party all night long  √     

14.  Nothing special pokoknya  √     

15.  Sudah menyiapkan buat prom party nanti  √     

16.  Yuk kita mulai perhatikan diri kita from head to toe     √  

17.  Bisa jadi nggak perfect kalau kulit wajah kita masih 

terlihat putih pucat 
√      

18.  Cewek dengan kulit wajah yang pinkish white glow     √  

19.  Jangan salah pilih ya, cek dulu ingredients-nya    √   

20.  Yakin dong that our love does exist somewhere      √ 

21.  Kita harus prepare untuk tampil pede √      

22.  Dengan wajah putih merona bersinar, they will get 

noticed more! 
     √ 

23.  Bikin kita stand up di party nanti     √  

24.  Keep smiling and mak a good impression pas dia mulai 

mendekat 
 √     

25.  And most effective way untuk mendapatkan wajah yang  √     
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putih merona bersinar 

26.  Sekarang kami seneng banget soalnya cover-nya udah 

bener 
   √   

27.  Tempat kami biasa ngeliat city light di Bandung  √     

28.  Kami pikirkan surprise-nya udah selesai gitu    √   

29.  Karena hari itu dibilangnya ada show √      

30.  Kami nyanyi bareng sambil ngadain acara kayak charity √      

31.  Acara launching-nya seru banget    √   

32.  Belanja heboh di merchant-merchant yang jadi partner 

PDA 
  √    

33.  Bunga men-support cewek-cewek Bandung    √   

34.  Bunga mengawali kehebohan di stage, dengan lagu-lagu 

mellow-nya 
   √   

35.  Sekitar base camp dan anak-anak yatim, seru banget √      

36.  Tapi setelah itu dia nge-blank    √   

37.  Sering banget di-request di radio    √   

38.  That’s right! Nggak butuh waktu lama √      

39.  Tergabung dalam satu group yang telah di daftarkan √      

40.  Ada sound new wave dan modern rock yang riang  √     

41.  Lebih  colorful, anak muda banget dech √      

42.  More powerful dech √      

43.  That’s why, kita pasti seneng menerima hadiah √      

44.  Sekedar pin or bros √      

45.  Stylist sekaligus entertainer beken itu √      

46.  Inner beauty-nya harus di tingkatkan    √   

47.  Reality show di stasiun TV swasta  √     

48.  Make up tebal, busana nggak matching     √  

49.  Casual tapi tetep chick √      

50.  Menjadi cowok feminim yang fashionable √      

51.  Jangan lupa kompakin wardrobe-nya    √   

52.  Come on, ngapain sedih, gugur satu tumbuh seribu √      

53.  Cinta nggak hanya menuntut loh, cinta itu take and give  √     

54.  Bicarakan face to face sama mereka     √  

55.  Who knows kalian bisa ngetop dan menjadi bintang 

baru 

 √     

56.  How perfect it will be, belum lagi berbagai hadiah 

menarik lainnya 

 √     

57.  Wangi is a must buat hanging out     √  

58.  Bikin kita pede selama nge-blend sama teman-teman    √   

59.  Adventure dan sporty pas buat cowok dinamis √      

60.  Terutama skill untuk menjadi seorang drummer √      

61.  So, mulai tanamkan kata “I can do it”  √     
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62.  Spirit anak muda Balaraja patut dikasih jempol √      

63.  Apalagi ketika para freestyler beraksi di atas motor 

mereka 

√      

64.  Mereka nantinya bakal berangkat ke Solo untuk ikutan 

grand final 

 √     

65.  Beat-beat music mereka terdengar riang    √    

66.  Kegiatannya pun full abis √      

67.  Cara menggunakannya juga simple kok √      

68.  Produksi yang me-layout majalah    √   

69.  Semua layout dibuat sedemikian rupa sesuai dengan 

style anak muda 

√      

70.  Biar kelihatan semakin juicy √      

71.  Hopefully all you want, need, and wish bisa tercapai 

sesuai harapan 

 √     

72.  So, buruan dating dan ngobrol dengan mereka di acara 

hunting kampus yuk! 

√      

73.  Baca juga tulisan Radith tentang talk  show-nya     √   

74.  Yang ill feel karena ia ketiduran saat kencan     √  

75.  Image geng motor yang seharusnya garang dan 

menyeramkan 

√      

76.  Kamulah the next big star di bidang modeling  √     

77.  So, berhati-hatilah naik kereta terakhir  √      

78.  It’s actually a simple love story yang dikembangkan 

dari novel Mas Yogi 

 √     

79.  Bahkan arab dalam design-nya    √   

80.  Dan untuk show director-nya    √   

81.  Lighting panggung yang keren banget √      

82.  Tentunyabaju-baju yang so gorgeous     √  

83.  Sertakan juga foto close-up mu yang terbaru     √  

84.  Keberadaan a friend who is always side by side with us      √ 

85.  No wonder, kita tambah semangat buat menggelar acara 

disana 

    √  

86.  Bener-bener beda dan yummy √      

87.  Duduk di sepanjang pantai Losari, menikmati sunset √      

88.  So, visit makasar dan jangan lupa nyobain makanan 

khasnya 

√      

89.  Aku juga ikut happy nih √      

90.  Kan nanti saat interview kami bisa menilai √      

91.  Hingga jaman post modern dari amerika  √     

92.   Seperti dengan tiba-tiba mengenakan hi-heels     √  

93.  Two thumb up deh buat Hoka Hoka Bento     √  

94.  Restoran jepang siap daji dengan 95 outlets √      
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95.  Buktikan kalau kamu beneran remaja periang, always 

positive thinking, dan dinamis 

 √     

96.  Suka wondering nggak sih √      

97.  Pasti list kamu buat masih panjang ya √      

98.  Event atau undangan yang kami penuhi √      

99.  Coba kamu check ya √      

100.  Kapan nih ngadain acara be a Model di Semarang   √     

 

 

Explanation: 

W : Word 

P : Phrase 

Wr : Word Reduplication 

H : Hybrid 

I : Idiom 

C : Clause 
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APPENDIX III 

OCTOBER 27-9 NOVEMBER 2008 EDITION 22
th
, ANEKA YESS MAGAZINE 

 

No Text W P Wr H I C 

1.  Akhirnya sampailah event yang di tunggu-tunggu √      

2.  Performance dan pemberian award untuk para the best 

Talent 
 √     

3.  Kelas singer pun perform membawakan lagu-lagu √      

4.  Seperti volunteer di LSM yang peduli sama hewan 

langka 
√      

5.  So, nggak ada salahnya juga kalau kita mempelajari 

bahasa itu 
√      

6.  Sudah siap untuk mid test  √     

7.  Saya juga bisa reunian bareng peserta summer camp √      

8.  Nasi putih hangat dan cah kangkung hot plate     √  

9.  Bikin workshop acting selama 4 bulan  √     

10.  Satu lagu di album soundtrack adalah buktinya √      

11.  Overall gue suka, sayang Tora Sudiro munculnya 

sebentar 
    √  

12.  Speechless, nggak ada komen selain bagus banget √      

13.  Setting tempat pengambilan gambar √      

14.  Sukses banget nunjukin the real Belitung     √  

15.  Lagu ini bias di bilang the anthem of the film     √  

16.  Nuansanya mellow dan gelap √      

17.  Lagunya rada nge-blues, santai, tapi dalem    √   

18.  Bikin Bu Mus yang lagi down tetep semangat lagi √      

19.  Takut dengan hal-hal yang spooky √      

20.  Yakin deh bahwa everything is possible  √     

21.  It’s Ok kalau di saat-saat awal usaha kita √      

22.  As a human being, sudah seharusnya kita berusaha 

menjadi orang yang lebih baik 
 √     

23.  Kamu bisa share segala macam minat √      

24.  Kita bukan tipe yang pintar nge-mix and match baju    √   

25.  Kita concern sama kebersihan dan nggak pernah cuek 

sama sneakers yang mulai kusam 
√      

26.  Kita di percaya meng-organize sesuatu oleh guru 

maupun teman-teman 
   √   

27.  Penampilan punk tuh pasti bikin orang lain langsung 

menoleh 
√      

28.  Kita bangga banget memakai T-shirt yang bermerek √      
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sport 

29.  Kita tipe yang suka bikin jokes √      

30.  Biar temen di sekeliling kita enjoy √      

31.  Tipe cewek yang girly abis √      

32.  Kadang kita nyenengin and nice √      

33.  Kita bisa melihat masalah dengan wise √      

34.  Kalau lagi mood ya kita bisa outstanding dan lucu  √     

35.  Trick or treat ini juga lebih banyak dilakukan oleh 

ank-anak kecil 
√      

36.  But until now, setiap hujan turun pasti Halloween √      

37.  Orang akan lebih memilih untuk stay at their home √      

38.  Di balkon mall ada seorang laki-laki yang terlihat 

sedang memperhatikan kita 
√      

39.  Manner itu nggak hanya kita jaga kalau berhadapan 

dengan seseorang 
√      

40.  Sebutan untuk fansnya lewat blog-nya    √   

41.  Kalo di tempat syuting waktu break-nya agak panjang    √   

42.  Aku langsung chatting  dengan fans lewat laptop √      

43.  Aku sering ngasi surprise √      

44.  Nyari café yang sepi dan ada free wifi-nya    √   

45.  Sedangkan kita disuruh muterin camp satu persatu √      

46.  Ngasi two thumbs up buat akting Marshanda     √  

47.  Cowok ramah ini juga lagi persiapan men-direct film 

pendek 
   √   

48.  Makanya dia nggak mau sok perfectionist √      

49.  Tapi kalo pas di-shoot untuk behind the scene, gue 

bakal serius 
   √   

50.  Jangan sampai kebablasan, stay positive  √     

51.  All yo have to do is saying I love you sambil menatap 

matanya 
 √     

52.  Partner yang oke dalam bidang masak-memasak √      

53.  Bulan depan sudah nggak trend lagi √      

54.  Mengenakan cocktail dress buat ke pesta     √  

55.  Maubikin album baru apa album the best     √  

56.  Bandung memang men-support banget para pemusik    √   

57.  Lagu di album ini terinspirasi saat mereka travelling √      

58.  No wonder, tiap malam tempat ini jadi tempat 

nongkrong anak-anak solo 
    √  

59.  Nonton channel-channel TV favorit kamu   √    

60.  Dengan flat TV di dinding yang memutar channel dari 

Saudi Arabia 
√      

61.  Selalu siap pose kalau ada kamera √      
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62.  Penderita selalu ingin membuat orang notice akan 

keberadaannya 
√      

63.  Kalau ada massage baru, inbox yang pertama kali aku 

cek 
√      

64.  Ada 23 lagu party friendly yang di-mix jadi satu  √     

65.  Aku moody-an kalo pakek baju    √   

66.  Mereka bicara with no sugar coating tentang cinta dan 

seks 
    √  

67.  Tapi kakak-beradik itu bisa survive √      

68.  Itu dia salah satu resiko main sinetron stripping √      

69.  Soalnya sekarang banyak banget coffee shop yang 

menerima pegawai magang 
    √  

70.  Gradasi warna abu-abu dan purple-nya yang 

mengkilat 
   √   

71.  Soalnya, saat itu masih pertengahan winter √      

72.  Akhirnya dijadikan tempat main ice skating dech  √     

73.  You don’t have to worry, karena ada Anti Spot 

Intensive Whitening Serum dari Pond’s 
 √     

74.  Guys, nggak mau kan di jauhin cewek Cuma gara-gara 

bau keringat 
√      

75.  Ada talk show bertema pergaulan bebas remaja  √     

76.  Ngumpul semua di acara have fun bareng keluarga      √  

77.  Telah di-download lebih dari sejuta kali    √   

78.  Nggak bisa jauh dari dunia entertainment √      

79.  Mencari temen-temen sesama finalis cover girl yang 

tinggal di luar kota Surabaya 
 √     

80.  Makanya dipilih jadi tuan rumah ajang cover boy esia-

Aneka Yess 2008 Campaign 
 √     

81.   Mereka ngadain workshop pembuatan pemancar 

internet 
√      

82.  Ini nih mall-mall rekomendasi Aneka Yess   √    

83.  Dengan dandanan yang super-stylish  √     

84.  Indoor slide kayak gini hanya di temukan di jakara  √     

85.  Kita bisa menjelajah dan menemui spot-spot keren   √    

86.  Prediksi kalau rolled-up jeans bakal happening tepat!     √  

87.  Gigi dapat di-bleaching sebanyak yang kamu inginkan    √   
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Explanation: 

W : Word 

P : Phrase 

Wr : Word Reduplication 

H : Hybrid 

I : Idiom 

C : Clause 
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