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Panduan Belajar Bahasa Inggris Dasar
"Buku ini memuat segala sesuatu yang ingin Anda ketahui tentang Korea, baik untuk sekadar menambah pengetahuan,
panduan memahami K-Drama, traveling, kuliah, bekerja, maupun bermigrasi. Berbagai topik menarik seperti sejarah,
tradisi, budaya, dan hal-hal mengejutkan yang tidak diketahui orang asing dibeberkan secara lugas di sini, antara lain: mengapa banyak orang Korea bunuh diri, - merebaknya klinik operasi plastik di seluruh negeri, - naik daunnya
perekonomian dan K-wave, - perlakuan orang Korea terhadap orang asing, dan - nasib Tenaga Kerja Indonesia serta
wanita Indonesia yang menikah dengan penduduk lokal lewat agen perjodohan internasional. Sebagai orang yang
menetap di Korea, Penulis bisa memberikan sontekan seru mengenai kehidupan sehari-hari berikut tantangan
utamanya, seperti: - cara jitu mengatasi musim dingin yang panjang dan parah, - melahirkan tanpa kehadiran keluarga, mencari sekolah untuk anak-anak, serta - cara mendidik anak-anak multikultur. Jangan lewatkan info mengenai tempat
yang menarik dan unik termasuk objek keajaiban alam, baik yang sudah diketahui secara luas maupun yang umumnya
hanya diketahui penduduk lokal, juga referensi tempat shopping, perguruan tinggi dan universitas terkenal lengkap
dengan persyaratan umum dan tawaran beasiswa, serta pembahasan mengenai kemungkinan bekerja dengan gaji tinggi
atau menetap di Korea sebagai imigran."
"Anda layak untuk mendapatkan sesuatu yang berguna untuk menjadi suatu ~odal maupun Investasi Anda di kemudian
hari. Kini Anda telah mengetahui begitu pentingnya menguasai minimal satu bahasa asing selain bahasa Indonesia
sebagai bahasa ibu di era globalisasi ini. Semoga hal tersebut semakin menum-buhkan kesadaran Anda betapa
pentingnya menguasai bahasa asing guna me-nunjang karier Anda, juga sebagai sumber penghasilan bagi Anda, atau
untuk memenuhi persyaratan pendidikan di luar negeri. Salah satu syarat untuk memperoleh Visa pelajar di Kedutaan
Besar Jerman, anak kami Nataniel Kristian Susantoputra harus memiliki sertifikat bahasaJerman dari Goethe Institute.
Dan untuk memperoleh sertifikat dimaksud, dia harus mengikuti kursus super intensif dari Senin hingga Jumat dari pukul
08.00 s/d 14.00. Selain kursus super intensif ada pilihan lain kursus intensif dengan frekuensi lebih longgar, atau reguler
sesuai waktu luangnya mereka mengikuti kursus ter-sebut. Dan dia harus mengantre karena masuk daftar tunggu
(waiting list). Kini dia adalah pelajar di Konstanz, Jerman dan kami baru tahu pentingnya bahasa Jerman untuk
pendidikan di salah satu Negara Eropa yang kebal krisis terse but. Dia bertemu mahasiswa dari seluruh dunia, dan
hanya bahasa Jerman itulah yang menjadi alat komunikasi di antara mereka. Janganlah Anda pernah berpikir bahwa
Anda telah terlambat guna belajar ke-terampilan bahasa asing, karena belajar tak men genal usia. Bahasa Inggris,
Prancis, Jerman, Mandarin, dan J epang merupakan contoh bahasa pergaulan internasional. Dengan menguasai bahasa
asing, seseorang dianggap dapat menaklukkan dunia. Sudah menjadi kebutuhan dan seiring itu, tumbuh suburlah
berbagai lembaga kursus maupun pendidikan bahasa asing. Apa sajakah? David Gradol, seorang peneliti bahasa, dalam
sebuah laporannya berjudul English Next"" menyatakan bahwa ada 2 miliar orang di dunia berbicara Bahasa Inggris atau
sedang mempelajari Bahasa Inggris dalam satu dasawarsa. Hal ini menyiratkan bahwa Bahasa Inggris berada di
berbagai tempat di belahan dunia. Bergabunglah dengan ribuan orang yang sekarang telah beruntung men-jadikan
kemampuan berbahasa asing sebagai Alat Investasi yang tak pernah habis sehingga menunjang kariel~ kehidupan
sosial maupun pribadi mereka hasil dari suatu kerja keras dan proses dari mempelajari bahasa asing. Jika Anda
menguasai bahasa asing, percayalah ..... dunia berada di dalam geng-gaman tanganAnda. Proficiat! Pour Feliciter!"""
Bahasa Inggris menjadi senjata utama untuk menyampaikan posisi dan kepentingan negara secara luas, tegas, jelas dan
berbeda, namun santun, dan tidak menyinggung posisi maupun kepentingan negara lain. Untuk itu, pemahaman bahasa
Inggris yang mendalam sangat penting, mulai dari pemahaman makna kata secara akurat, menguasai kosakata yang
banyak, memahami jargon penting, keterampilan penempatan kata, penataan kalimat dan penyusunan paragraf yang
indah sehingga menjadi klimaks dalam penyampaian gagasan Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup
Lancar berbicara bahasa Inggris dalam waktu yang singkat bukan lagi sesuatu yang mustahil. Apa yang dibutuhkan
untuk bisa lancar berbicara bahasa Inggris sudah tersedia dalam buku ini. Buku persembahan dari Indonesia Tera ini
menyajikan kalimat-kalimat kunci percakapan sebagai pengganti teori grammar untuk menguasai percakapan bahasa
Inggris dengan mudah, lancar, dan benar. Model-model percakapan disesuaikan dengan topik tertentu dalam kehidupan
sehari-hari, seperti percakapan tentang cara menyapa seseorang, memperkenalkan diri sendiri dan orang lain, cara
menanyakan nama, asal-usul, umur, pekerjaan, hobi, rutinitas harian, kesukaan, dan sebagainya. Model-model
percakapan dibuat dalam bentuk format dialog bilingual (bahasa Inggris dan bahasa Indonesia) agar mudah memahami
dan mempelajarinya.
Belajar Bahasa Inggris DasarTeori dan PraktikMedia Nusa Creative (MNC Publishing)
Mempelajari grammar akan membantu kita untuk memahami bahasa inggris sampai ke akarnya, bagaimana sebuah kata
terbentuk dan berubah sesuai waktu diucapkannya, dan sebagainya. Buku ini disusun secera sistematis dan mudah
dipahami, dilengkapi dengan contoh percakapan sehari-hari.
Buku ini adalah buku standar bagi Anda yang ingin mempelajari bahasa Jepang dan kebudayaan di sana secara otodidak atau
tanpa guru. Buku ini terdiri dari materi-materi yang sangat dibutuhkan bagi pembelajar bahasa Jepang mulai dari bagaimana cara
menulis huruf Jepang (hiragana, katakana, kanji), tata bahasa Jepang mulai dari level dasar hingga menengah, dan contohcontoh percakapan yang dapat diaplikasikan dalam aktivitas sehari-hari. Di dalam buku ini juga dilengkapi dengan informasi
penting seputar Negara Jepang, seperti informasi geografi, budaya Jepang, pariwisata Jepang, salam dan perkenalan bahasa
Jepang, jenis kata bahasa Jepang, waktu dan lokasi, ragam bahasa Jepang, dan latihan-latihan soal.
Modul Bahasa Inggris Tingkat Dasar
Kata pengantar WARDAH INSPIRING TEACHER Kemajuan suatu negara bukan lagi ditentukan oleh seberapa banyak kekayaan
alam yang dimiliki oleh negara tersebut, melainkan seberapa unggul sumber daya manusia yang terdapat di dalamnya. Disinilah
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Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dengan jumlah penduduknya yang mencapai ratusan juta jiwa. Peluang yang besar
ini juga memiliki tantangan yang besar pula, yaitu bagaimana sumber daya dengan jumlah yang besar ini dapat dimaksimalkan
potensinya untuk bisa menjadi lebih unggul lagi. Pendidikan adalah faktor utama yang dibutuhkan sebagai penunjang untuk
meningkatkan keunggulan sumber daya manusia di Indonesia. Pendidikan menjadi pondasi bagi segala aspek dalam kehidupan.
Akan tetapi, cakupan di dalam dunia pendidikan sangat luas, sehingga membutuhkan keterlibatan dari berbagai pihak untuk dapat
memberikan perhatian penuh untuk mendukung pendidikan di Indonesia. Termasuk perhatian untuk para tenaga pendidik yang
menjadi pembuka jalan masuknya pendidikan kepada kita dan kepada generasi selanjutnya. Tenaga pendidik dalam hal ini yaitu
guru memiliki peran yang sangat besar dalam membawa perubahan untuk kemajuan pendidikan. Dari seorang guru akan lahir
ratusan hingga ribuan pemimpin dan ilmuwan pembawa perubahan di masa depan yang memungkinkan terwujudnya peradaban
yang lebih baik. Seperti berkembangnya Paragon hingga saat ini juga berkat jasa para guru dalam mendidik anak bangsa menjadi
manusia yang baik dan berkualitas. Hal ini yang menjadi latar belakang Paragon sebagai korporasi, melalui program Wardah
Inspiring Teacher, peduli terhadap pengembangan kapasitas dan kapabilitas guru-guru inspiratif di Indonesia. Paragon juga ingin
mendorong korporasi dan organisasi dengan semangat yang sama untuk saling mendukung demi kemajuan kita bersama.
Wardah Inspiring Teacher bukan hanya sebagai program pengembangan untuk para guru di Indonesia, melainkan sebuah wadah
untuk memberikan apresiasi dan sebagai ucapan terima kasih atas peran guru yang sangat besar untuk kemajuan negeri ini.
Untuk melahirkan generasi yang inovatif dan memiliki growth mindset, selain keluarga, guru juga memiliki peranan yang penting.
Untuk itu, kini saatnya para guru harus terus semangat, memiliki motivasi yang kuat demi kebermanfaatan ilmu yang dimilikinya,
serta empati. Hal ini yang bisa mendorong para guru untuk selalu belajar tanpa henti dalam meningkatkan kapasitas dan
memperkaya kemampuan diri untuk semakin memperkaya ilmu dan pengetahuan anak-anak didiknya. Selain itu, poin lain yang
juga penting adalah berjejaring dan kolaborasi agar dapat saling menginspirasi. Salam hangat untuk guru keren Indonesia,
Salman Subakat
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.
Hadirnya buku ini selain ikhtiar yang dirumuskan penulis dalam rangka ikut mencari solusi dalam mewujudkan manusia Indonesia
yang berkualitas juga semoga masih termasuk bagian dari tujuh alasan yang disampaikan oleh Syamsuddin al-Babili, di satu sisi
bisa dipandang sebagai penjelasan dari sesuatu yang sulit dipahami, di sisi lain bisa dipandang sebagai ringkasan uraian panjang
tanpa mengurangi substansinya termasuk juga dapat dikatakan pemilah berbagai hal yang belum dipilah atau penghimpun
berbagai hal yang masih berserakan. Dalam buku ini, pengulangan beberapa ide mungkin tidak terhindarkan, ini semata-mata
untuk mempertegas ide tersebut dalam konteks yang berlainan.
Dengan “Panduan Guru Bahasa Inggris ABC” menjadi mudah untuk belajar bahasa Inggris! Aku belajar mencoba, ketika burung
terbang. Dengan binatang, aku memahami kata baru yang bunyinya berbeda tetapi memiliki makna yang sama. Aku berlatih dan
terus berlatih seperti TJ melompat. Aku belajar bahasa Inggris, satu cerita lucu untuk belajar bahasa Inggris dari Buku Alford di
satu waktu dengan buku ini. Buku bahasa Inggris membuka peluang untukku! With this “Teacher Guide for English ABC”, it is
easy to learn English! I learn to try, while birds fly. With animals, I understand new words that sound different but mean the same. I
practice and practice as TJ jumps. I learn English, one fun Alford Book story at a time with this book and beyond. English opens
opportunities for me!
Buku ini didapatkan dari: http://www.jasso.go.jp/id/study_j/sgtj.html Tersedia juga dalam bahasa lain, akses aja di:
http://www.jasso.go.jp/en/study_j/sgtj.html
Bahasa adalah salah satu media berkomunikasi dan tentunya cara membuka cakrawala baru di antara banyak pihak. Salah satu
bahasa asing yang sangat berpeluang di masa depan adalah bahasa Mandarin. Buku Belajar Bahasa Mandarin: Pintar dan
Cerdas dengan Panduan 3 Bahasa untuk Kelas 2 ini berisi tentang anggota tubuh, warna, nama buah, dan aktivitas. Dalam tiap
unit terdapat bagian percakapan, membaca, latihan, dan menulis. Tujuannya adalah kemampuan siswa dalam mendengar,
berbicara, membaca, dan menulis dapat berkembang secara bersamaan. Bahasa yang digunakan dalam buku ini juga sangat
sederhana sehingga mudah dicerna dan dipahami oleh siswa usia sekolah dasar. Buku ini dilengkapi berbagai gambar berwarna
yang menarik untuk mempermudah siswa mempelajari dan menghafalkan kosakata bahasa Mandarin. Untuk membantu siswa
mengingat kosakata dan memahami teks yang dipelajari, buku ini juga dilengkapi dengan latihan. Dengan menarik garis, siswa
menghubungkan karakter Han dengan gambar, dan menjawab pertanyaan dari teks yang dibaca. Agar siswa tidak merasa jenuh,
buku ini dilengkapi teks-teks lagu yang iramanya sama dengan lagu anak-anak dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang
sudah umum didengar. Setelah mempelajari isi buku ini, siswa diharapkan mampu menyebutkan anggota tubuhnya, menyebutkan
warna dan buah, serta menceritakan apa yang dilakukannya dalam bahasa Mandarin.
Perhatian yang besar (dari pemerintah, swasta, dan masyarakat) ini disebabkan manfaat perpustakaan yang bernilai tinggi, di
antaranya: sebagai sarana/media pengembangan kemampuan berpikir kreatif, media pembinaan kerohanian, etika dan moral;
sehingga siswa/anak didik dapat meng-gunakan kemampuan nalarnya untuk dapat menghargai hasil seni dan budaya umat
manusia.æPelajaran penting dari buku ini, antara lain: Tujuan dan fungsi perpustakaan sekolah dasar. Fungsi, luas, lokasi, dan
penataan ruangan perpustakaan. Perabotan dan perlengkapan perpustakaan. Bahan pustaka (buku dan sumber lain)yang
diperlukan. Pengadaan bahan pustaka. Pengolahan bahan pustaka berupa buku dan bukan buku. Pelayanan perpustakaan:
bimbingan, pembinaan, pemin-jaman dan pengembalian buku, pelayanan referensi, dan statistika petayanan. --- Buku
persembahan penerbit Prenadamedia
Buku Dasar-Dasar Pendidikan ini merupakan salah satu buku ajar yang dapat digunakan sebagai referensi dalam pembelajaran
mata kuliah Dasar-Dasar Pendidikan di Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dalam buku ini dibahas mengenai materi
pendidikan, landasan pendidikan; manusia dan pendidikan; asas pendidikan; teori-teori belajar; pendidikan sebagai ilmu dan seni;
karakteristik peserta didik; sistem pendidikan nasional; dan kurikulum pendidikan Indonesia. Buku ini menyuguhkan bacaan yang
relevan dan snagat bagus isinya. selain itu berbagai argunentasi yang diunggapkan dalam buku ini juga memberikan wawasan
lebih bagi pembaca.
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Pembelajaran bahasa asing baik Bahasa Inggris maupun Bahasa Arab bukanlah suatu hal yang baru dalam program pendidikan
madrasah. Kurikulum, sarana dan prasarana untuk mencapai penguasaan kompetensi kedua bahasa tersebut terus dibenahi dan
dikembangkan sehingga warga madrasah menjadi manusia Indonesia yang hebat dan bermartabat. Dengan demikian, tidaklah
suatu hal yang mengherankan dalam dekade terakhir ini banyak di antara siswa siswi madrasah mampu membawa nama harum
bangsa Indonesia di kancah internasional dalam berbagai even dan kompetisi.
Saya mulai tertarik dengan penggunaan media visual dalam pembelajaran sejak menyelesaikan skripsi S1 saya dengan judul
writing story through question stories di mana siswa dipandu menulis sebuah cerita pendek menggunakan gambar berangkai dan
pertanyaan panduan. Selanjutnya, pada thesis S2 saya, saya tertarik mendesain penilaian belajar melalui pendekatan selfassessment yang memberikan kesempatan bagi siswa untuk mere?eksi pengalaman belajarnya. Dua model pendekatan
pengajaran ini yang terus saya coba kembangkan dalam konteks pembelajaran bahasa. Minat saya pada multimodal story writing
berkembang setelah pada tahun 2014 proposal saya dengan judul Collaborative Narrative Writing Trough Digital Visual mendapat
grant dari UTS: Insearch untuk dipresentasikan pada 10th Camtesol. Tahun 2015, saya berkolaborasi dengan Assoc. Prof.
Handoyo Puji Widodo, Ph.D untuk meneliti tentang penerapan digital storytelling bagi siswa SD yang didanai oleh Cambridge
University Press. Pada tahun 2016, saya bersama Dana Yudha K., Ph.D(c) seorang kolega mempresentasikan sebuah makalah
tentang digital storytelling berbasis budaya pada TEFLIN dan Asia-TEFL conference. Selanjutnya, tahun 2017, artikel saya
tentang pengajaran digital storytelling sebagai bagian dari proyek penelitian saya dan juga yang menjadi inspirasi penulisan buku
ini diterbitkan oleh English Teaching Professional barbasis di London. Dan yang terakhir, tahun 2018, artikel saya tentang
pengajaran digital storytelling bagi siswa madrasah diterbitkan pada Indonesian Journal of Applied Linguistics.
Banyak yang ingin menimba ilmu tentang teknologi, budaya, seni, pertanian, maupun bahasa. Keiko University, Waseda
University, University of Tokyo, Japan Advance Institute of Science and Technology, dan puluhan universitas lainnya menjadi
incaran.ÿ Bagi pekerja, banyak yang ingin bekerja di perusahaan-perusahaan teknologi yang terkenal kecanggihannya, menjadi
pengajar, menjadi seniman, dan lain sebagainya.ÿ Bagi kita yang punya ?bekal?, keinginan itu mudah saja diraih. Apa saja
?bekal? yang dimaksud? Semuanya diterangkan lengkap di buku yang ditulis oleh orang Indonesia yang tinggal di Jepang ini!ÿ
Bagaimana cara menyesuaikan diri dengan budaya dan musim yang berbeda dengan di Indonesia? Bagaimana mendapatkan
pekerjaan utama maupun paruh waktu, cara mendapatkan beasiswa, dan cara meraih sukses di Negeri Sakura? Semua dibahas
lengkap di buku ini! [Mizan, B First, Inspirasi, Motivator, Indonesia]
Untuk mempermudah pengenalan bahasa Inggris dasar oleh orang tua, Montessori menawarkan solusi berupa pendidikan
terpaduyang bisa diterapkan di rumah dengan memanfaatkan kondisi dan fasilitas yang ada dirumah.Montessori menekankan
perlunyamemberikan pendidikan dan pendampingan pada anak untuk membangun kemandirian dan mengoptimalkan
seluruhpotensi yang dimiliki anak. Dalam pengembangan produk ini akan difokuskan untuk pengenalan bahasa Inggris Dasar
anak umur 5-6 tahun atau umur Taman Kanak-Kanak B. Hal utama yang mendukung pemilihan umur tersebut adalah anak kelas
TK B (5-6 tahun), telah dikenalkan dengan keterampilan yang terintegrasi dengan konsep dan praktikum sederhana.
Bahasa adalah salah satu media berkomunikasi dan tentunya cara membuka cakrawala baru di antara banyak pihak. Salah satu
bahasa asing yang sangat berpeluang di masa depan adalah bahasa Mandarin. Buku Belajar Bahasa Mandarin: Pintar dan
Cerdas dengan Panduan 3 Bahasa untuk Kelas 5 ini berisi tentang jenis sayuran, cara menanyakan hari, harga, jam, dan barang
yang ingin dibeli. Dalam tiap unit terdapat bagian percakapan, membaca, latihan, dan menulis. Tujuannya adalah kemampuan
siswa dalam mendengar, berbicara, membaca, dan menulis dapat berkembang secara bersamaan. Bahasa yang digunakan
dalam buku ini juga sangat sederhana sehingga mudah dicerna dan dipahami oleh siswa usia sekolah dasar. Buku ini dilengkapi
berbagai gambar berwarna yang menarik untuk mempermudah siswa mempelajari dan menghafalkan kosakata bahasa Mandarin.
Untuk membantu siswa mengingat kosakata dan memahami teks yang dipelajari, buku ini juga dilengkapi dengan latihan. Dengan
menarik garis, siswa menghubungkan karakter Han dengan gambar, dan menjawab pertanyaan dari teks yang dibaca. Agar siswa
tidak merasa jenuh, buku ini dilengkapi teks-teks lagu yang iramanya sama dengan lagu anak-anak dalam bahasa Indonesia dan
bahasa Inggris yang sudah umum didengar. Setelah mempelajari isi buku ini, siswa diharapkan mampu menyebutkan nama
sayuran, berbelanja, menyebutkan nama hari, dan menceritakan aktivitasnya dengan penambahan keterangan waktu dalam
bahasa Mandarin.
Buku ini berisikan panduan praktis penerapan dari beberapa metode dalam pendekatan saintifik. Dilengkapi juga dengan simulasi
penerapan metode pembelajaran tersebut untuk setiap rumpun mata pelajaran yang ada di MTs atau SMP. Sehingga dapat
langsung dipraktekkan oleh para guru dikelas mereka masing-masing.
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 situssitus 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 kiat-kiat praktis agar cepat menguasai writing. Disusun menggunakan polapola 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.
Buku ini terdiri atas pendalaman materi dan soal-soal yang biasa diujikan pada saat Tes Masuk BUMN di antaranya adalah Tes
verbal, Tes kuantitatif, Tes penalaran, Tes spasial, Tes kemampuan umum, dan Tes kepribadian. ------- BintangWahyu
Audio Scaffolding dalam Pembelajaran Bahasa Inggris (Sebuah Penelitian R & D)
Disinilah Akhir Petualangan Anda !! Ebook ini merupakan titik balik yang secara revolusioner akan mengubah sejarah perja lanan hidup anda
– tentunya dalam bahasa Inggris. Bukan saja Anda akan mendapatkan materi yang tidak pernah Anda dapatkan di kursus manapun – tetapi
kemajuan yang sangat pesat yang tidak pernah Anda bayangkan.Lihatlah gambar di sebelah kiri Anda. Begitulah cara belajar bahasa Inggris
yang benar. Karena Bahasa Inggris memang MUDAH dan MENYENANGKAN. Buktikan ! Mr. Teguh Handoko
Bahasa Inggris merupakan bahasa Internasional yang digunakan sebagai bahasa pengantar dalam banyak negara di dunia ini. Indonesia
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menempatkan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua setelah bahasa Indonesia. Dengan demikian, maka bahasa Inggris harus dipelajari dan
dipahami dengan baik. Menyambut era pasar bebas bebas saat ini, masayarakat dituntut untuk memahami banyak bahasa salah satunya
adalah bahasa Inggris agar dapat berkomunikasi dan bersaing dengan negara lain. Dulu, bahasa Inggris dipandang sebagai bahasa yang elit
dan asing, di mana yang bisa berbahasa Inggris dipandang sebagai orang hebat dan luar biasa, namun pada saat ini hal tersebut sudah
tidak belaku lagi dan bahasa Inggris sudah tidak lagi menjadi asing. Hal ini disebabkan karena majunya ilmu pengetahuan dan juga bahasa
Inggris sudah mulai diperkenalkan pada anak usia dini, TK, SD sampai pada Perguruan Tinggi. Oleh sebab itu, tidak ada alasan bagi
masyarakat baik masyarakat awam, biasa, terutama masyarakat akademisi untuk tidak belajar bahasa Inggris karena itu merupakan tuntutan
keadaan dan zaman pada saat ini.
Buku persembahan penerbit MediaPressindoGroup Pustaka Widyatma
Bahasa adalah salah satu media berkomunikasi dan tentunya cara membuka cakrawala baru di antara banyak pihak. Salah satu bahasa
asing yang sangat berpeluang di masa depan adalah bahasa Mandarin. Buku Belajar Bahasa Mandarin: Pintar dan Cerdas dengan Panduan
3 Bahasa untuk Kelas 3 ini berisi tentang nama minuman, nama makanan, aktivitas sepanjang hari, nama binatang, dan cara menanyakan
sesuatu yang tidak diketahui. Dalam tiap unit terdapat bagian percakapan, membaca, latihan, dan menulis. Tujuannya adalah kemampuan
siswa dalam mendengar, berbicara, membaca, dan menulis dapat berkembang secara bersamaan. Bahasa yang digunakan dalam buku ini
juga sangat sederhana sehingga mudah dicerna dan dipahami oleh siswa usia sekolah dasar. Buku ini dilengkapi berbagai gambar berwarna
yang menarik untuk mempermudah siswa mempelajari dan menghafalkan kosakata bahasa Mandarin. Untuk membantu siswa mengingat
kosakata dan memahami teks yang dipelajari, buku ini juga dilengkapi dengan latihan. Dengan menarik garis, siswa menghubungkan
karakter Han dengan gambar, dan menjawab pertanyaan dari teks yang dibaca. Agar siswa tidak merasa jenuh, buku ini dilengkapi teks-teks
lagu yang iramanya sama dengan lagu anak-anak dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang sudah umum didengar. Setelah
mempelajari isi buku ini, siswa diharapkan mampu menceritakan aktivitasnya sepanjang hari, menyebutkan nama makanan, minuman,
beserta nama binatang di sekitarnya dengan bahasa Mandarin.
On guidance of national exam resource for elementary, junior, and senior high school in Indonesia.
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