
Ade Rina/ Erin (SMA TRIGUNA) 

Sabtu,08 juli 2017/ lokasi : SMK TRIGUNA (Pukul 12:33) 

 Pendapat setelah menonton? 

Bagus, sebenarnya banyak pertanyaan sehari-hari yang ada jawabnnya cuman 

masih ada orang yang bingung (di kok-bisa menggunakan teman sehari-hari 

dan menjawab secara sains) 

 

 Penggunan judul dalam setiap video? 

Meranik, karena mereka menganakan pertanyaan kita sehari-hari jadi kena 

buat kita. 

 Isi konten dari kok-bisa? 

Bagus juga. Kan banyak nyeritain kehidupan sehari-hari. Kenapa api 

warnanya biru, kenapa langit waranya biru. 

  

 Penggunaan montion grafis? 

Lucu , apa lagi penggunaan unsur baksonya 

 

 Penggunan icon bakso 

Menarik, mungkin adminnya tukang bakso atau suka banget bakso. Jadi dia 

nyempilin bakso ama mangkok ayamnya gitu. 

 Durasi yang singkat, apakah bisa mengambil isi pesan? 

Masih bisa soalnya penggunaan animasi yang unik. 

 

 Penayangan seminggiu sekali? 

Kurang, kan di bawah bayak komen_komen nah itu bisa ditampung lagi. Kalo 

bisa 3x seminggu. Sementara banyak orang yang komen-komen pertanyaan 

yang lucu-lucu juga jadi  

 Youtube atau tv 

Youtube kalo buat konten konten hiburan kalo tv cuman nonton berita dan 

nonton kartun kalo pagi doing. Youtube lebih banyak konten yang macem 

macem.  



Dwi juliani   (UNJ) 

Sabtu,08 juli 2017/ Lokasi: Smk Triguna (Pukul 15:57) 

 

 Pendapat setelah menonton video kok-bisa 

Menarik, karena dia pakai animasi. 

 

 Durasi yang singka, apakah bisa mengambil isi pesan? 

Bisa, dari pesan-pesannya. Dia nyamaikan pesan-pesannya secara tersirat jadi 

pake bahasa bisa, gampang nyernanya 

 

 Montion grafis dalam setiap video? 

Kalo untuk menariknya , rata-rata semau orang suka dengan kartun. Jadinya 

jarang orang-orang gak suka nonton kartun. Jadi menurut saya penggunaan 

animasi itu bener tapi kalo pake orang itu tergantung, tergantung orangnya 

menarik atau tidak. 

 

 Unsur bakso dalam kok-bisa? 

Tidak memperhatikan unsur bakso 

 

 Tema/konsep setiap video kok-bisa? 

Kalo isi konten (dari salah satu video kenapa kita berciuman) gak sesuai 

espentasi dari yang itu kalo untuk yang lainnya yah cukup lah 

 

 Pengunaan judul dalam setiap video kok-bisa 

Iya, kenapa orang pasti tertarik ajakaya yang tadi itu apa sih yang ditonton 

(salah satu video) kenapa kita berciuman, pasti ingin tau kenapa 

 

 Penayangan yang seminggu sekali 

Cukup jadi orang nunggu-nunggu. Kalo keluar setiap hari kan orang bosen, 

nanti- nanti aja nontonnya. Kalo seminggu kan mau liat nih yang baru apa 

 

 Tv atau youtube 

Youtube. Kalo tv lebih gak bermoral. Sinetronnya gak mendidik semua. 

Simple tv orang jarang kartun. 

  



Arif rahmat saputra (unj) 

Sabtu 08 juli 2017/ smk triguna (Pukul 14:15) 

 

 

 Pendapat setelah menonton 

Sayabaru nonton beberapa dan menurut saya menarik. Konten-kontenya 

simple cuman bikin bertanya –tanya aja kok kaya gini kalo dibahas asik juga 

ternyata. 

 

 Durasi yang singka, apakah bisa mengambil isi pesan? 

Kalo nangkap yang dimaksud dari isi videonya soalna dia iklan. Maksudnya 

awal video sampai akhir ngebahas tentang isi videonya jadi bisa  

 

 Penggunaan Unsur bakso? 

Belom liat unsur bakso 

 

 Tema/konsep setiap video? 

Yang udah saya tonton itu isinya lumayan bagus yah. Simple dan mudah 

dimengerti 

 

 Penngunan judul dalam setiap video kok-bisa 

Nah itu salah satunya dari judul. Dari judulnya bertanya-tanya kiita 

sebenernya judulnya ringkas dan dari judul kita dibuat bertanya-tanya 

 

 Penayangan 

Cukup banget, kita sebagai viewer jadi penasaran dan gak buru-buru. 

Kontennya bisa dipikirin mateng-mateng durasi 3 menit kan lumayan jadi 

harus dibuat padet banget. 

 

 Tv atau youtube 

Dominan sih youtube. Kebetulan kouta saya ada lumayan dan di youtube itu 

banyak apa yang dicari itu dapet. 

  



feby (pamulang) 

minggu 16 juli 2017/ otw foodcount (Pukul 20:31) 

 

 pendapat setelah menonton 

menambah wawasan yah apa yang belom kita ketahui, itukok-bisa 

menjawabnya padahal pertanyaan-pertanyan itu udah ada dipikiiran kita. 

contonya: kemapa sih kita tidak mencetak uang sebanyak-banyaknya itu 

pertanyaan yang sering muncul kan dan dikuliah sering dibahas, kokp-bisa? 

mereviewnya lagi 

 

 Durasi yang singka, apakah bisa mengambil isi pesan? 

sebenernya bisa, tapi 3 menit itu terlalu cepat karena kontenya terlalu cepet 

negjawab. tapi karena youtube bisa diulang berkali-kalijadinya bisa diulang-

ulang berkali-kali 

 

 Penggunaan unsur bakso? 

lucu banget, kaarena dari awal kita dibawa serius sama kontennya, tiba-tiba 

ngebahas bakso, darin mulai harga malah, abang tukang baksonya kadang-

kadang lewat sampe gerobak baksonya dibawa-bawa. itu yang membuat lucu 

 

 montion grafis? 

kreativ banget sesuai topik yang dijelaskan, terus narasinya pas, sound 

efeknya juga lucu dan konten montion grafik merek berbeda ke kebanyakan 

channel youtube yang lain, yang hanya menggunakan video dan bahkan 

videonya menganbil dari konten orang lain. kok-bisa? punya sisi originalitas 

nya sendiri 

 

 tema setiap video? 

mengandung informasi yang ingin saya ketahui dari mulai jawabanya yang 

dari logika sampai sains dijawab sama kok-bisa? 

 

 penngunan judul 

agak nyeleneh. balik lagi pertanyaan yang ada dipikiran ternyata malah ada 

dijudul “kok-bisa?.”  

 

 penayangan 



pas, karena waktunya cukuplah membuat penasaran sama episode selanjutnjya 

lagi pula kalo terlau sering malah membuat bosen.  

 

 tv atau youtube 

youtube, yah karena bisa bisa nonton berkali. contoh saya menonton episode 1 

yah minggu depan biar ada episode 2 bisa diulang di eposode 1. udah jarang 

nonton banget karena tv bosen.  tpok pembahasannya itu aja gak ada yang 

menarik.  

 

 


