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Buku 58 Hari Pintar Bahasa Inggris ini menghadirkan metode belajar bahasa Inggris secara mandiri selama 58 hari. Di dalam
buku ini, terdapat 58 bab yang tiap babnya dapat diselesaikan selama 2 jam. Materi tiap bab meliputi ungkapan dasar,
percakapan sehari-hari, tata bahasa, dan kosakata yang sesuai dengan tema. Terdapat juga kuis dan latihan-latihan untuk
mengevaluasi hasil belajar kita. Buku Persembahan Penerbit WahyuMedia
Di era Globalisasi, bahasa Inggris menjadi alat komunikasi utama. Itulah mengapa penting bagi kita untuk menguasai tata bahasa
yang benar dalam penggunaan bahasa Inggris. Para pekerja dituntut menguasai bahasa Inggris agar dapat berkomunikasi di
lingkungan profesional sehingga akan meningkatkan kariernya. Sementara itu, para pelajar di sekolah/perguruan tinggi juga harus
bisa berbahasa Inggris dengan baik supaya mampu menyerap wawasan seluas-luasnya. Buku SIMPLE AND EASY BASIC
GRAMMAR berisi materi Grammar Dasar yang wajib dikuasai para pembelajar bahasa Inggris dari segala usia. Setiap materi
grammar dijabarkan dengan sederhana dan mudah serta dilengkapi dengan contoh supaya kalian tidak terjebak dalam tata
bahasa Inggris yang salah. Buku ini juga menyajikan Exercise di setiap akhir materi sehingga kalian dapat dengan cepat melatih
kemampuan berbahasa, baik lisan maupun tulisan. Ayo, berbahasa Inggris dengan tata bahasa yang benar! Selamat belajar…
Sebuah buku Grammar bahasa Inggris yang berbasis latihan karena terdapat beberapa latihan yang memiliki tingkat kesulitan
bertahap dari satu latihan ke latihan lain di setiap topik buku ini. Cocok untuk pemula yang ingin belajar mandiri atau pun untuk
para pengajar bahasa Inggris sebagai buku pegangan sebab buku ini menyediakan pembahasan yang ringkas dan padat dan
referensi soal untuk diberikan kepada murid-murid. Buku ini diharapkan dapat membantu setiap pelajar agar bisa mengerjakan
soal dalam test Toefl.
Untuk mendapatkan nilai maksimal dalam ujian tidak cukup hanya dengan membaca saja. Siswa butuh berlatih dengan giat
mengerjakan berbagai macam variasi soal. Dengan banyak belajar dan berlatih, siswa akan terbiasa mengerjakan soal ujian
dengan solusi yang cepat dan tepat. Buku Mega Book SMA/MA Pelajaran IPA persembahan dari Penerbit CMedia hadir sebagai
solusi tepat bagi siswa dalam proses belajar dan berlatih tersebut. Tidak hanya untuk satu mata pelajaran saja, buku ini memuat
ENAM pelajaran sekaligus. Siswa akan mendapatkan rangkuman materi yang diringkas padat dan jelas. Setelah mempelajari
materi yang diberikan, siswa akan mendapatkan ribuan soal dan pembahasan dengan solusi smart. Siswa juga akan
mendapatkan ribuan soal latihan dengan variasi yang lengkap. Sebagai bonus, siswa akan mendapatkan akses gratis untuk
beragam aplikasi android di Google Play Store. Siswa juga bisa menguji kemampuannya secara online dengan try out gratis di
situs www.rajatryout.com. Tidak lupa, sebagai bentuk apresiasi untuk siswa yang berprestasi, buku ini memberikan kesempatan
bagi siswa untuk mendapatkan beasiswa dengan total Rp100 juta. Dengan keunggulan-keunggulan tersebut, buku ini akan
menjadi bekal berharga bagi siswa untuk mencapai nilai maksimal dalam ulangan harian, UTS dan UAS, UN, US, bahkan
SBMPTN. Selamat belajar dan salam sukses!
Say It Keunikan Bunyi Bahasa InggrisDeepublish
Grammar itu rumit, susah, dan membosankan, demikian anggapan yang sering kali membuat banyak orang malas mempelajari
grammar. Padahal, sebenarnya belajar grammar bisa menjadi aktivitas yang seru jika Anda punya buku pegangan yang juga seru.
Buktinya ada di buku ini! Ragam tenses, kalimat aktif dan pasif, adjective, adverb, pronoun, serta materi tentang grammar lainnya
disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami, serta dilengkapi dengan contoh dan latihan soal. Dengan buku ini, belajar
grammar akan lebih seru dan menyenangkan. Selamat belajar! Selling points: 1. Preposition and Pronoun 2. Question Tag 3.
Relative Pronoun 4. Degree of Comparisons 5. Possessive Pronoun, etc.
Bahasa Inggris adalah bahasa yang digunakan dalam dunia Internasional. Seluruh negara di dunia pun mewajibkan semua yang
berhubungan dengan pihak luar untuk menggunakan bahasa ini. Begitu pula di Indonesia adanya, Bahasa Inggris sudah menjadi Bahasa
Asing yang wajib dikuasai pelajar atau siswa mana pun. Karena ini bisa dikatakan sebagai modal dasar untuk bisa bersaing dalam kancah
Internasional. Baik dari segi Pendidikan, Bisnis, Komunikasi dan lain sebagainya. Alasan itulah yang menjadi penyusunan dari buku terbitan
VICOSTA PUBLISHING ini. Dengan kelengkapan isi dan detail pembahasannya, diharapkan buku ini daat menjadi teman belajar yang ideal.
-Lembar Langit Indonesia GroupLagi galau? Gimana kalo pas galau kita belajar bahasa Inggris? Eh, galau kok belajar bahasa Inggris, sih! Emang bisa? Wah, ternyata bisa,
lho! Buku terbitan dari Indonesia Tera ini akan ajak kamu menyelami quote-quote dalam bahasa Inggris yang galau abis. Bukan cuma itu,
dalam buku ini kamu juga akan temukan ilustrasi yang menarik, obrolan yang menggambarkan quote yang ada dalam sebuah cerita. Dijamin
bisa bikin kamu meringis bahkan nangis! Oya, selain obrolan kamu juga akan temukan pula soal tata bahasanya yang disajikan secara
ringan dan menyenangkan. Trus informasi-informasi mengenai frasa atau kata yang sering digunakan dalam pergaulan sehari-hari juga ada
di sini. Komplet, kan? Pokoknya, makin galau abis, makin lancar Inggrismu, Guys!
Penguasaan writing atau keterampilan menulis sangat dibutuhkan untuk menunjang karier dan pendidikan. Dengan terampil menulis dalam
bahasa Inggris, kesempatan melanjutkan studi ke luar negeri menjadi terbuka lebar. Bukan hanya itu, kemampuan writing yang baik dapat
dimanfaatkan untuk menambah penghasilan, misalnya dengan mengirim tulisan ke surat kabar atau situs-situs berbahasa Inggris.
Persoalannya, writing tergolong keterampilan berbahasa yang sulit dipelajari dibandingkan dengan speaking (berbicara), listening
(mendengarkan), serta reading (membaca). Hal ini bisa dipahami mengingat di dalam writing ada banyak aspek tata bahasa yang harus
diperhatikan. Lantas, bagaimana solusinya? Inilah saat yang tepat bagi Anda untuk membaca buku ini! Secara khusus, buku ini memuat kiatkiat praktis agar cepat menguasai writing. Disusun menggunakan pola-pola tertentu, buku ini cocok dijadikan pengantar bagi siapa pun yang
ingin mahir menulis dalam bahasa Inggris. Setiap materi di dalamnya bersumber dari pengalaman penulis. Hal tersebut merupakan nilai
tambah karena memberi perspektif baru dalam meningkatkan keterampilan writing Anda. Selamat membaca dan mari segera belajar writing!
Selling Point 1. Pentingnya Menguasai Skill Writing 2. Prinsip Dasar Belajar Menulis dalam Bahasa Inggris 3. Teknik Mengembangkan
Gagasan 4. Aturan Penulisan Kata dan Penggunaan Tanda Baca 5. Jenis-Jenis Kalimat dan Karangan dalam Bahasa Inggris, dll.
Pandemi covid-19 berdampak tidak hanya pada bidang Kesehatan dan ekonomi saja tetapi juga berdampak pada bidang pendidikan.
covid-19 merubah tatanan sistem pembelajaran selama ini yang banyak dilakukan didalam kelas saja. Dengan adanya covid- 19, semua
komponen yang terlibat didalam proses pembelajaran wajib mengurangi aktivitas yang banyak menimbulkan kerumunan orang guna
mencegah tertularnya virus covid-19. Sehingga pendidik dituntut untuk lebih kreatif dan innovative dalam pelaksanaan proses pembelajaran.
kreativitas dan inovasi seorang pengajar sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan belajar selama pandemic covid-19. Salah satu
inovasi yang digagas oleh dinas pendidikan, pemuda, dan olahraga kabupaten tambrauw provinsi papua barat melalui kepala seksi kurikulum
dan penilaian bidang pendidikan menengah Tenia Kurniawati, M.Pd adalah melahirkan suatu modul yang dapat digunakan siswa untuk
belajar dirumah. Modul ini, digunakan untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa Ketika dirumah selama pandemic covid-19 meskipun tidak
terdapat akses internet. Sehingga proses belajar-mengajar tetap berjalan. Sebagai persembahan hadirnya modul ini, kami turut ucapkan
Page 1/3

Acces PDF Kata Kerja Verbs Bahasa Inggris Dan Contohnya
terimakasih kepada bupati kabupaten tambrauw Gabriel Assem, SE, M.Si dan Sekertaris daerah Kabupaten Tambrauw Engelbert Gabriel
Kocu, S.Hut, MM. atas dukungannya dalam pengembangan modul ini. Besar harapan saya, modul ini dapat digunakan seoptimal mungkin
oleh siswa- siswi di kabupaten Tambrauw provinsi Papua Barat. Masukan dan saran sangat diperlukan untuk memperbaiki modul ini.
Belajar bahasa Inggris itu enggak melulu-lulu tentang grammar dan tenses. Justru bahasa inggris masih sangat luas lagi, di luar dari yang
selama ini kalian pelajari di sekolah. Coba yuk, cari tahu melalui buku ini yang bisa menyempurnakan kemampuan bahasa Inggrismu. Materi
di dalamnya, tidak kalian dapatkan di sekolah atau di buku-buku lainnya. - Common Errors in English Modal ngomong bahasa Inggris itu
yang penting pede, meski kadang salah ucap enggak masalah. Tapi, yuk... perbaiki kesalahan-kesalahan yang sering terjadi saat kita
ngomong bahasa Inggris. Biar makin cas-cis-cus. - Kenapa sih, Bahasa Inggris jadi bahasa internasional? Kenapa kok bukan bahasa Melayu
atau bahkan bahasa Indonesia. Kan kita jadi musti belajar lagi. Hehehe... Jadi, penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional itu
enggak lepas dari sejarah. Sini yuk, diceritain.. - Apa perbedaan bahasa Inggris British dan American? Sering memperhatikan enggak sih,
film-film barat yang kita tonton itu tidak selalu dari Amerika atau Inggris. Dari aksen mereka berbicara itu sangat kelihatan sekali
perbedaannya. - Lebih gaul dengan Bahasa Inggris Slang Hari gini enggak gaul? Please deh.. Apalagi zaman super hi-tech ini, semua
berkembang cepat, termasuk bahasa. Bahasa tutur, juga bahasa di media sosial. Baca deh, daftar kosakata inggris slang dan singkatan
slang di media sosial. Jangan sampe kena malu karena kamu enggak tahu artinya LOL, ISO, dan MYOB. - Proverbs atau Peribahasa
Bahasa Inggris Kemampuan bahasa Inggris kita makin sempurna kalau kita tahu arti peribahasa Inggris dalam peribahasa Indonesia. Coba
deh.. apa arti peribahasa "It's no use crying over split milk". Cari tahu semuanya di buku ini. [Mizan, Bentang Pustaka, Bfirst, Muda, Belajar,
Bahasa, Inggris, Indonesia]
Mahir berbahasa Inggris yang baik dan benar idealnya dimiliki oleh setiap orang. Minimnya pemahaman tentang berbahasa Inggris yang
tepat masih dirasakan oleh sebagian besar orang saat belajar. Buku ini membahas tata bahasa Inggris yang tepat dan sangat tepat dijadikan
pegangan bagi orang yang ingin cepat bisa berbahasa Inggris. Dalam buku ini akan diberikan aturan-aturan bahasa Inggris yang berlaku
disertai dengan contoh-contoh penggunaannya dalam bentuk kalimat ataupun dalam bentuk dialog (conversation). Pembahasan isi buku
dibagi dalam beberapa bagian, yang terdiri dari to be, tenses, modal auxiliaries, gerund, passive voice, in direct speech, dan conditional
sentences. Pacu Minat Baca
Di era global seperti sekarang, penguasaan bahasaInggris sebagai bahasa Internasional merupakan sebuah keharusan dalam pergaulan.
Dalam hal ini, banyak pesantren yang telah menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa komunikasi harian diantara para santri seperti
Pondok Pesantren Darussalam Gontor Ponorogo dll. Oleh karena itu, penulis menyusun buku ini agar bisa membantu para pelajar yang ada
di lembaga-lembaga formal atau non-formal seperti SMA atau MA yang menganggap bahasa Inggris itu sulit, semoga kehadiran buku ini bisa
membantu mereka dalam memahami bahasa Inggris dengan mudah. Sangat dianjurkan bagi sekolah yang memiliki program bahasa untuk
menggunakan buku ini sebagai buku panduannya dalam bentuk program matrikulasi atau kursus intensif.
Learning English Toolbox adalah seri referensi pembelajaran bahasa Inggris yang dirancang untuk mendukung siswa yang akan belajar
bahasa Inggris. Buku panduan ini juga bertujuan untuk mempermudah dan membuat pembelajaran bahasa Inggris lebih menyenangkan
serta dapat membantu setiap siswa dapat meningkatkan keterampilan berbahasa Inggris. Learning English Toolbox ini diperuntukkan bagi
pembelajar bahasa Inggris pemula dan untuk anak usia 6-12 tahun. Buku ini memiliki dua bagian utama. Bagian pertama membahas seputar
pembelajaran bahasa Inggris. Dalam bagian pertama ini, siswa akan mempelajari level keterampilan bahasa Inggris mereka dan melihat
standar atau capaian capaian apa yang sudah mereka capai dan yang akan dicapainya. Bagian kedua dari Learning English toolbox ini
adalah referensi bahasa yang komprehensif di mana semua pelajar bahasa Inggris dapat menguasai daftar kosakata pada level mereka
(pemilihan kata dalam daftar kosakata diambil dari daftar kosakata Cambridge Young Learner English / CYLE, suatu database penting
tentang kata-kata yang paling sering digunakan oleh pembelajar bahasa Inggris pemula atau sering disebut dengan Young English
Learners).
Kamus saku ini memuat berbagai kata kerja Regular dan Irregular, Disusun dengan sistematis agar mempermudah pengguna dalam
penguasaan setiap kata. Dilengkapi juga dengan bentuk sama dan berbeda dari Irregular verbs serta tata cara pembentukan regular verb.
Ukuranya yang se-saku membuat kamus ini mudah dibawa kemana saja, sehingga bisa digunakan kapanpun dan dimanapun. BUKAN
KAMUS BIASA!!!
Pernahkah mendengar seseorang bebicara bahasa Inggris tetapi kita tidak dapat memahami dengan jelas informasi yang disampaikan? Ada
dua kemungkinan penyebabnya. Penyebab pertama adalah si pendengar tidak paham atau kurang menguasai bahasa Inggris. Penyebab
kedua adalah dikarenakan si pembicara tidak menguasai pelafalan bunyi bahasa Inggris dan tidak dapat membentuk kalimat bahasa Inggris
dengan baik sehingga pendengar merasa bingung dan tidak memahami informasi yahng disampaikan kepada mereka. Buku ini akan
membantu pembaca untuk mempertajam kemampuan berbahasa inggris.
Nothing is impossible. Tidak ada yang tidak mungkin, termasuk menguasai bahasa Inggris dengan cepat, bahkan dalam hitungan hari. Ya,
Anda bisa menguasai bahasa Inggris dalam waktu sesingkat itu. Penasaran? Inilah buku yang menyajikan materi harian untuk Anda pelajari
setiap hari selama enam hari, mulai noun dan pronoun, adjective, tenses, dan lain-lain. Disajikan dengan bahasa yang mudah dipahami serta
dilengkapi contoh-contoh kalimat, membuat buku ini layak menjadi pilihan Anda untuk memahami bahasa Inggris dengan mudah dan cepat.
Selamat belajar!
Kalimat adalah bagian terpenting dalam hubungan antar manusia. Untuk berkomunikasi kalimat digunakan untuk menyatakan atau
menyampaikan informasi, pikiran, ide, dan pendapat. Kalimat juga dapat digunakan untuk menanyakan informasi, memberi perintah atau
untuk memberikan pujian. Agar semua hal yang ingin kita sampaikan pada orang lain dapat ditangkap dengan baik oleh pendengar, maka
diperlukan kemampuan untuk dapat membuat kalimat yang baik dan benar, terutama dalam bahsa Inggris. Buku Konstruksi Kalimat Bahasa
Inggris ini berisi penjabaran elemen-elemen kalimat, bentuk serta pola kalimat bahasa Inggris. Pembahasan tentang elemen dasar dari
kalimat disampaikan dengan sederhana dan disertai contoh-contoh serta gambar yang menarik, sehingga siswa atau pembaca akan mudah
memahaminya. Buku ini disusun agar siswa atau pembaca dapat membuat kalimat bahasa Inggris dengan baik dan benar juga terhindar dari
kerancauan dalam menggunakan bahasa Inggris dalam komunikasi sehari-hari.

Bagi Siswa-siswi yang belum mahir dalam mengucapkan, membaca, maupun menulis dalam bahasa inggris dengan benar dan
baik. Tidak perlu kebinggungan, dalam mencari solusi yang tepat. NAH...!!! Disinilah tempatnya, karena materi dalam buku ini
akan membantu anda dalam membaca, cara menempatkan tanda baca, mengenal kalimat(tanya, perintah, maupun kalimat
sapaan). Dan disertai dengan latihan soal-soal dan kunci jawaban. Semoga buku penerbit KUNCI KOMUNIKASI ini dapat
membantu Siswa-siswi dan dapat dipergunakan dengan semestinya. -Lembar Langit Indonesia GroupBuku ini memuat empat kunci sukses menghadapi UN SMP/MTs 2015. 1. Kisi-kisi Ujian Nasional SMP Terbaru Dengan adanya
kisi-kisi, kita bisa tahu materi yang akan diujikan di Ujian Nasional 2015. 2. Ringkasan Materi Dengan adanya ringkasan materi,
kita tidak perlu lagi membawa banyak buku untuk persiapan menghadapi Ujian Nasional 2015. Semuanya ada di buku ini. 3.
Kumpulan Soal & Pembahasan Dengan mempelajari kumpulan soal dan pembahasan dari soal-soal ujian nasional sebelumnya,
kita akan tahu bagaimana model soal yang sering muncul, sehingga kita lebih siap dalam menghadapi Ujian Nasional 2015. 4.
Prediksi Soal UN 2015 Dengan mempelajari soal-soal prediksi, kita akan mengetahui gambaran seperti apa kira-kira soal yang
Page 2/3

Acces PDF Kata Kerja Verbs Bahasa Inggris Dan Contohnya
akan muncul di Ujian Nasional 2015. -CMediaEnglish is easy. Ya, bahasa Inggris memang mudah. Apalagi, jika Anda terus berlatih dan mempraktikkannya sesering mungkin
dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan, saking mudahnya, Anda pun bisa menguasai bahasa Inggris dalam waktu 10 hari. Wow,
apa itu mungkin? Tentu saja! Dan, inilah buku yang akan membuat Anda mampu mewujudkan impian Anda tersebut. Buku ini
menyajikan segudang materi bahasa Inggris yang harus Anda kuasai dalam 10 hari. Hari pertama grammar atau tata bahasa
dasar, hari kedua verb atau kata kerja, hari ketiga sentence elements, hari keempat types of sentences, hari kelima adverb atau
kata keterangan, hari keenam adverb of time dan adverb of manner, hari ketujuh adjective atau kata sifat, hari kedelapan tenses,
hari kesembilan kalimat tanya, dan hari kesepuluh preposition. Hebatnya lagi, buku ini pun memaparkan tentang seabrek tips
mudah belajar bahasa Inggris. Di antaranya, belajar bahasa Inggris dengan catatan harian, berpidato dalam bahasa Inggris,
menyimak, memainkan ragam permainan bahasa Inggris, berdoa dalam bahasa Inggris, serta terus berlatih. Selamat belajar!
Dalam pembelajaran bahasa Inggris, ada beberapa terminologi terkait dengan status bahasa Inggris sebagai bahasa
internasional, English as an International Language (EIL). Ada beberapa sebutan bahasa Inggris sesuai dengan statusnya di
dunia, seperti bahasa Inggris sebagai bahasa pertama (native language), bahasa kedua (second language), dan bahasa asing
(foreign language). Sebagai bahasa internasional, terdapat tiga istilah dalam penggunaan bahasa Inggris di dunia, yaitu innercircle, outer-circle, dan expanding-circle. Inner-circle adalah istilah yang mengacu pada status bahasa Inggris yang digunakan
sebagai bahasa pertama, outer-circle merujuk pada status bahasa Inggris yang digunakan sebagai bahasa kedua, dan
expandingcircle adalah istilah penggunaan bahasa Inggris digunakan sebagai bahasa asing, seperti yang terjadi di Indonesia.
Buku “A STEPPING STONE TOWARD MASTERING ENGLISH GRAMMAR-Modal Dasar Menguasai Bahasa Inggris” ini
sangatlah pantas dianggap sebagai batu loncatan menuju kesuksesan dalam menguasai qaidah bahasa Inggris. Buku ini
didukung oleh beberapa kelebihan yang lahir dari hasil refleksi penulis sendiri terhadap kelemahan bahkan kegagalan buku
semacamnya, yang kerap menggunakan metode presentasi yang cukup membingungkan bagi pengguna, terutama pemula. Tidak
kalah penting juga adalah peran pengalaman pribadi pengarang yang sangat signifikan dalam menentukan aspek atau langkah
apa saja yang perlu dijadikan prioritas dalam penyajian.
Bahasa Inggris merupakan salah satu pelajaran yang sulit bagi sebagian siswa, selain pelajaran eksakta. Ulangan harian, ujian
tengah semester, ujian akhir semester, bahkan Ujian Nasional menjadi momok menakutkan yang harus dihadapi para siswa.
Pemahaman akan materi-materi bahasa Inggris SMA adalah salah satu kuncinya. Selain itu, latihan mengerjakan soal juga akan
membantu siswa dalam menguasai bahasa Inggris. Buku Kuasai Materi Bahasa Inggris SMA/MA kelas X, XI, XII (Seri Indonesia
Cerdas) ini terdiri dari ringkasan materi bahasa Inggris yang disajikan setiap pokok bahasan. Penyajian materi yang singkat dan
padat memudahkan siswa untuk memahaminya. Selain itu, pada setiap pokok bahasan juga dilengkapi dengan soal-soal latihan
untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap setiap pokok bahasan. Selamat belajar dan raihlah nilai Bahasa Inggris yang
memuaskan.
Tahukah kamu, salah satu cara yang paling efektif dalam mempelajari bahasa Inggris adalah dengan mendengarkan musik. Lirik lagu pop
lebih mudah dimengerti karena sebagian besar menggunakan bahasa Inggris standar. Keuntungan lainnya adalah dapat melatih
pengucapan (pronunciation), yang merupakan bagian tersulit dalam pelajaran bahasa Inggris. Buku ini berisi kumpulan lirik lagu paling
populer dan nge-hits, mulai Justin Bieber, Lady Gaga, Jason Mraz, Taylor Swift, Bruno Mars, Maroon 5, Coldplay, dll. Dari lirik-lirik lagu
tersebut, kamu akan belajar english grammar, tenses, ungkapan (idiom), kosakata, daftar irreguler verb, yang dikemas secara sistematis,
praktis, dan komunikatif. Tidak hanya itu, setiap lirik lagu dilengkapi artinya dalam bahasa Indonesia, sehingga dapat lebih menangkap
maksud kalimat demi kalimat dan mempercepat proses belajar. Buku ini sangat penting terutama untuk pelajar, karena akan dituntun untuk
menguasai tiga aspek penting penguasaan bahasa Inggris, yaitu speaking, listening, ataupun writing. Dengan begitu, kamu akan lebih
percaya diri dalam berkomunikasi melalui unsur-unsur bahasa yang terdapat dalam lirik lagu. Lets sing and learn! -Ruang KataMasih menganggap bahwa grammar itu susah? Maka kamu perlu baca buku ini! Buku yang berisi tata bahasa Inggris ini akan memudahkan
kamu untuk mempelajarinya. Di buku ini kamu bisa mempelajari struktur kalimat yang padu dan baik sesuai dengan kaidah bahasa Inggris
yang benar. Sangat cocok buat kamu yang ingin menjadi ahli bahasa Inggris terutama secara tertulis. Buku yang disusun secara sistematis
ini juga dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga buku ini dapat membantu pembaca/pembelajar sekalian dalam menguasai
serta menggunakan grammar Inggris dengan baik.
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