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Kata Pengantar 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat izin-Nya buku 

Mastering English for Vocational High School Students Grade XI 

dapat diselesaikan. Buku ini disusun dengan merujuk pada KI/KD 

bahasa Inggris Kurikulum 2013 revisi tahun 2018.  

 

Harapan penulis, buku ini dapat membantu peserta didik maupun 

guru dalam mencari materi yang sesuai dengan kurikulum yang 

berlaku. Dan diharapkan para pengguna buku ini dapat dengan 

mudah memahami materi-materi yang ada dalam mata pelajaran 

bahasa Inggris kelas XI.  

 

Buku ini hanya menyajikan materi-materi sederhana tanpa 

menyajikan kumpulan soal atau bahan evaluasi, sehingga 

diharapkan guru maupun peserta didik dapat mencari referensi 

lain untuk mengasah pemahaman peserta didik melalui soal-soal 

atau bahan evalusi dari referensi buku lain.  

 

Semoga dengan disusunnya buku ini dapat memberikan manfaat 

dalam upaya peningkatan kualitas upaya pembelajaran bahasa 

Inggris pada jenjang SMK ataupun Sederajat. Adapun 

kekurangan yang ada pada buku ini, tentu penyusun 

menyampaikan permohonan maaf dan dengan senang hati 
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menerima kritikan dan saran yang membangun sebagai masukan 

bagi penulis untuk di kemudian hari.  

 

Lampung,  April 2020 

Penulis  
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3.14 Menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur 

kebahasaan teks interaksi transaksional lisan dan tulis 

yang melibatkan tindakan      memberi dan meminta 

informasi terkait pendapat dan pikiran, sesuai dengan 

konteks penggunaannya.  (Perhatikan unsur 

kebahasaan I think, I suppose, in my opinion) 

 

4.14 Menyusun teks interaksi transaksional, lisan dan tulis, 

pendek dan sederhana, yang melibatkan tindakan 

memberi dan meminta informasi terkait pendapat dan 

pikiran, dengan memperhatikan fungsi sosial, 

struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan 

sesuai konteks 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

        

 

 

 

 

Pict Source: 

https://steemit.com/life/@jimmieking/virality-is-proof-that-my-opinion-was-wrong 

https://steemit.com/life/@jimmieking/virality-is-proof-that-my-opinion-was-wrong
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Opini atau pendapat merupakan ungkapan yang sering 

digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Opini sendiri dapat 

berupa penyampaian pemikiran / ide / gagasan, menyampaikan 

sikap menyetujui sesuatu ataupun tidak menyetujui akan 

sesuatu.  

A. Mengungkapkan Pemikiran atau Gagasan 

Untuk menyampaikan pemikiran atau gagasan dalam bahasa 

Inggris seseorang biasanya mengungkapkannya dengan kata 

“I think…” 

Selain menggunakan kata think berikut ini beberapa kata yang 

dapat digunakan untuk memulai penyampaian pemikiran atau 

gagasan: 

 

I my opinion…. To my mind…. 

I assume… As far as I’m concerned…. 

In my point of view… The way I see things is that… 

If you ask me…. As I see it… 

As far as I can tell…. It seems to me that…. 

I believe… I would say…. 

I consider…. To me… 

From my point of view… It is my view… 

It’s my belief that… I honesetly believe that… 

To my way of thinking… I feel…. 

I suppose…. I expect…. 
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I reckon… I doubt… 

As I understand… In my experience… 

By this mean…. I am compelled to say… 

 

Penggunaan kata-kata tersebut di atas dapat digunakan saat 

kita akan menyampaikan pendapat. Penggunaannya biasanya 

dikatakan atau dituliskan sebelum pendapat utama kita 

sampaikan. Dengan kata lain, kata-kata tersebut digunakan 

sebagai kata pembuka dalam penyampaian pendapat. Dan 

beberapa kata tersebut disajikan supaya dalam 

pengaplikasiannya kita tidak hanya monoton menggunakan 

kata I think…. saja.  Akan tetapi penggunaannya harus 

disesuaikan dengan pendapat yang akan disampaikan.  

Contoh: 

1. I suppose you can do it. 

2. I doubt that this is possible. 

3. I expect you’re rather tired after jurney 

 

B. Menyatakan Setuju 

Pernyataan setuju atau sering disebut agreement dalam 

bahasa Inggris digunakan untuk menyatakan bahwa kita 

sependapat dengan orang yang meminta persetujuan. 

Ungkapan persetujuan ini dapat menggunakan kata-kata atau 

kalimat sebagai berikut: 
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Of course This is absolutely right 

I agree, I never thought of 

that 

Neither do I 

I couldn’t agree more That is good point 

I think so too I agree with the opinion 

I agree with what you are saying but have you ever… 

  
Dalam ungkapan setuju terkadang kita setuju dengan suatu 

hal secara penuh ataupun hanya menyetujui sebagian saja. 

Untuk itu berikut contoh ungkapan dalam bahasa Inggris 

mengenai hal tersebut: 

1. I agree with you up to a point 

Ungkapan ini digunakan untuk menyatakan bahwa kita 

setuju dengan lawan bicara kita. Namun kita tidak setuju 

sepenuhnya dengan dia. Sebagai contoh: I agree with 

you up to a point when you say that the students cannot 

answer the questions because they don’t understand the 

material, but actually they can ask to the teachers.  

2. I quite agree with you 

Berbeda dengan contoh a, pada contoh ini dapat 

digunakan untuk menyatakan ungkapan setuju dengan 

keseluruhan ungkapan atau pendapat dari lawan bicara 

kita.  

Contohnya: I quite agree with you that all of students in 

this class are creative students.  
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C. Menyatakan Tidak Setuju 

Selain pernyataan setuju, tentu terdapat pula pernyataan tidak 

setuju. Dalam bahasa Inggris ungkapan tidak setuju dapat 

menggunakan beberapa kata berikut ini: 

I am sorry, I don’t agree 

with you 

I am not sure I agree with you 

I disagree with you I think you are wrong 

I am afraid I have to 

disagree with you 

I can’t say I agree with this, and 

here’s why… 

I don’t agree with you By this I mean… 

It is not justified to say so I am not convinced that… 

I don’t believe that.. That’s not the same thing at all 

I couldn’t disagree with you more 

 

Contohnya:  

1. I am sorry, but I tend to disagree with you on this. 

2. I know you think that studying is boring but I couldn’t  

disagree with you more. It’s the important one for our 

future life.  
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3.15 Menerapkan fungsi social, struktur teks dan unsur 

kebahasaan teks interaksi transaksional yang 

melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi 

terkait pesan sederhana lewat telephone (taking simple 

phone message) sesuai dengan konteks penggunaannya 

di dunia kerja. 

 

4.15 Menuliskan kembali teks pesan sederhana lewat 

telephone terkait tempat kerja dengan memperhatikan 

fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan secara 

benar dan sesuai konteks dunia kerja. 

Pict Source: 
http://tangerangwijayakusuma.blogspot.com/p/kontak-service.html 

 

 

 

http://tangerangwijayakusuma.blogspot.com/p/kontak-service.html
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Telephone merupakan salah satu alat komunikasi jarak jauh yang 

dapat dimanfaatkan oleh setiap orang. Telephone memudahkan 

seseorang dalam berkomunikasi jika tidak memungkinkan untuk 

saling tatap muka atau bertemu.  

Dalam bahasa Inggris tentunya ada beberapa frasa atau kalimat 

yang sering digunakan dalam berkomunikasi melalui telephone 

berdasarkan situasi yang sedang terjadi: 

 

A. Bertanya ke orang yang menjawab telephone 

Biasanya saat kita menelphone seseorang, terlebih lagi 

ketika orang yang kita telephone adalah orang yang baru, 

kita sering menanyakan apakah kita sedang berbicara 

dengan orang yang kita tuju. Biasanya kalimat yang bisa 

digunakan seperti dalam penjelasan contoh berikut: 

Sarif menelphone ke nomor 01242 milik bank Diamond untuk 

berbicara dengan manager yang bernama Anjayani. 

Anjayani : Diamond Bank 01242 (O-one-two-four-two) 

Sarif : Can I speak to Miss Anjayani, Please? 

Anjayani : Speaking 

Sarif : Good morning.This is Sarif speaking 
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B. Menerima telephone yang ditujukan untuk orang lain 

Kadang kita menerima telephone dari seseorang yang ada 

kepentingan dengan orang lain seperti keluarga, rekan, atau 

kerabat. Seseorang terkadang menghubungi kita dan 

meminta bantuan kita supaya penelphone bisa berbicara 

dengan orang yang dituju. Atau dalam keadaan kita 

merupakan pekerja kantor atau suatu perusahaan sebagai 

custumer service yang selalu bekerja dengan telephone 

kemudian dihubungi oleh penelphone yang kemungkinan 

penelpon tersebut ingin berbicara dengan pimpinan atau 

yang lain.  

  
Berikut adalah contoh dialog yang menggambarkan kondisi 

tersebut: 

Pada dialog ini menceritakan bahwa Agung ingin berbicara 

dengan Anggun melalui sambungan telephone perusahaan 

dan yang mengangkat telephone adalah Rini. 

Rini : Andala Company 62122(Six-two-one-two-two) 

Agung : can I speak to Anggun, please? 

Rini : Just a moment please. I’ll put you through. 

Anggun : Hallo. Anggun here. 
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C. Telphone salah sambung 

Dalam komunikasi jarak jauh ini, tidak jarang kita mendapati 

orang asing menghubungi kita melalui sambungan telephone 

dan menanyakan sesuatu hal yang tidak kita pahami dan 

seharusnya bukan ditujukan ke kita (salah sambung). Untuk 

kasus ini berikut contoh yang dapat digunakan dalam bahasa 

Inggris jika kita mendapati orang yang salah sambung: 

Isna : Hello. 

Irvan : Could I speak to Widi please? 

Isna : Widi? There’s no Widi here. I’m afraid you’ve  

   got the wrong number 

irvan : Oh, I’m so sorry 

Isna : That’s all right. 

  
D. Jaringan telephone buruk 

Dalam menelphone permasalahan yang sering muncul 

adalah jaringan yang tidak bersahabat sehingga suara 

ataupun kata-kata yang sedang dibicarakan oleh lawan 

bicara kita tidak begitu terdengar dengan jelas. Sehingga kita 

perlu memperjelasnya dengan meminta orang tersebut 

mengulang pembicaraannya. Dalam percakapan bahasa 

Inggris ini kita dapat menggunakan kalimat seperti berikut ini: 

1. I am sorry, could you be louder, please 

2. Pardon me, I can’t here clearly 

3. The line is very bad, could you speak up please?\ 
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E. Meninggalkan pesan 

Dalam contoh B menjelaskan bahwa seseorang meminta 

bantuan orang yang sedang ia ajak berbicara di telephone 

untuk menghubungkannya ke orang lain yang ingin dia ajak 

berbicara. Dan dalam pembahasan ini, menjelaskan ketika 

kita sedang berada dikondisi demikian namun orang yang 

kita tuju tidak ada maka langkah berikutnya adalah 

meninggalkan pesan supaya disampaikan kepada orang 

yang kita tuju, seperti berikut: 

1. Can I leave her a message? (digunakan ketika kita ingin 

meninggalkan pesan ke orang yang kita tuju melalu 

orang yang sedang diajak berbicara) 

2. Can I take a message? (digunakan dengan maksud 

menanyakan ke penelphone apakah ingin meninggalkan 

pesan untuk disampaikan atau tidak)  
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3.16 Menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur 

kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk 

undangan resmi dengan memberi dan meminta 

informasi terkait kegiatan sekolah/tempat kerja sesuai 

dengan konteks penggunaannya 

 

4.16 Menyusun teks khusus dalam bentuk undangan resmi 

lisan dan tulis, terkait kegiatan sekolah/tempat kerja, 

dengan memperhatikan fungsi unsur, struktur teks, dan 

unsur kebahasaan, secara benar dan sesuai konteks 

Pict source:  

http://www.gambarzoom.com/2018/04/gambar-doraemon-lucu-selamat-puasa.html 

 

http://www.gambarzoom.com/2018/04/gambar-doraemon-lucu-selamat-puasa.html
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Invitation merupakan jenis surat yang ditulis untuk mengundang 

seseorang untuk hadir pada acara tertentu atau pada perayaan 

tertentu. Invitation letters atau surat undangan ini terbagi menjadi 

dua kategori yaitu formal dan informal. 

A. Formal  

Surat undangan berbentuk formal merupakan undangan 

yang biasa digunakan oleh lembaga formal seperti sekolah, 

perusahaan dan lain sebaginya. Undangan ini digunakan 

untuk mengundang sesesorang atau client untuk datang ke 

perusahaan atau lembaga formal yang membuat undangan 

ataupun mengundang seseorang untuk mengikuti rapat. 

Biasanya kategori formal ini disebut juga dengan Business 

Invitation Letters. Selain itu formal invitation pun bisa 

digunakan untuk jenis undangan lain seperti undangan 

pernikahan, undangan wisuda atau undangan formal lain 

yang menggunakan bahasa baku dan dengan format sesuai 

ketentuan formal. 

  
B. Informal 

Sedangkan undangan berbentuk informal merupakan 

undangan yang dikirimkan ke teman, kerabat, atau saudara. 

Biasanya bentuk undangan ini sering dibuat dengan 

sederhana melalui pesan singkat maupun memo singkat 

oleh sang pengirim ke penerima undangan. Contohnya 
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adalah undangan pesta, undangan ulang tahun dan lain 

sebagianya. 

 

C. Structure Invitation Letters 

1. Adrdresses of the addresser (orang yang kita tuju) 

2. Salutation (Salam)  

3. Body (Isi surat) 

a. State for whom the invitation is and by who it is given 

(Berisi tentang siapa yang dituju dalam undangan ini 

dan dikirim oleh siapa undangan ini) 

b. Reasons of Invitation (Alasan undangan) 

c. Date (Tanggal) 

d. Time (Waktu) 

e. Place (Tempat)  

f. R.S.V.P (merupakan kata dari Perancis “Respondz 

S’il Vous Plait” yang berarti memohon balasan) 

g. Tanda tangan 
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D. Contoh Invitation  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pict source:  

https://id.pinterest.com/pin/135178426298937019/visual-search/?cropSource=6&h=671&w=530&x=12&y=34.882352941176464 

 

https://id.pinterest.com/pin/135178426298937019/visual-search/?cropSource=6&h=671&w=530&x=12&y=34.882352941176464
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3.17 Membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur 

kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk surat 

pribadi dengan memberi dan menerima informasi 

terkait kegiatan diri sendiri dan orang sekitarnya, sesuai 

dengan konteks penggunaannya 

 

4.17 Menyusun teks khusus dalam bentuk surat pribadi terkait 

kegiatan diri sendiri dan orang sekitarnya, lisan dan 

tulis, dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur 

teks, dan unsur kebahasaan, secara benar dan sesuai 

konteks 

Pict source:  

https://nurhidayah26.wordpress.com/2013/07/11/terapi-menulis/ 

https://nurhidayah26.wordpress.com/2013/07/11/terapi-menulis/
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Personal Letter, adalah jenis surat yang dikirimkan kepada 

teman, kerabat, orang tua ataupun orang yang kita kenal. 

Personal letter sering disebut juga dengan friendly letter.  

A. Purpose / tujuan dari Personal Letter 

Personal letter digunakan seseorang untuk berbagi 

pengalaman, memberi informasi atau kabar, mengucapkan 

terimakasih, atau mengukapkan kata-kata kebaikan kepada 

orang yang kita kirimi surat tersebut. 

 

B. Ciri-ciri Personal Letter 

1. Biasanya ditulis individu ke individu lain 

2. Digunakan sebagai ungkapan perasaan yang tidak 

sanggup diungkapkan dengan kata-kata 

3. Bahasa yang digunakan bukan bahasa baku, bisa 

menggunakan bahasa sehari-hari seperti penggunaan 

dalam speaking. Bahasanya pun bisa diselingi dengan 

candaan ataupun berpuisi atau pantun 

4. Tidak menuliskan alamat secara detail dalam personal 

letter 

5. Menggunakan bahasa yang mempengaruhi pembaca 

untuk ikut dan dapat menggambarkan isi surat tersebut 
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C. Generic Structure / Susunan pada Personal Letter 

Untuk menuliskan personal letter, berikut ini susunan dari 

personal letter: 

1. Alamat dan tanggal surat ditulis, biasanya ditulis dibagian 

kanan atas (tidak pasti, jika surat dibuat rata kiri, maka 

bagian ini ditulis di kiri atas dan untuk alamat beberapa 

terkadang tidak ditulis dalam surat) 

2. Salutation atau salam, dituliskan untuk menyapa orang 

yang kita kirimi surat. Umumnya tulis dengan kata dear 

dan dilanjut dengan menulis nama panggilan orang yang 

kita kirimi surat. Ditulis di kiri atas, di bawah tanggal dan 

alamat dan diberi koma setalah nama. 

3. Body / isi dari surat pribadi ini berisi tentang gagasan 

atau topic yang akan dibicarakan. Seperti yang sudah 

dijelaskan pada tujuan, topic yang dapat digunakan 

seperti berbagi pengalaman, memberi informasi atau 

kabar, mengucapkan terimakasih, atau mengukapkan 

kata-kata kebaikan. 

4. Closing atau penutup, penutup surat ini biasanya 

menggunakan kata Sincerely, Your Friend, atau Love 

dan diikuti tanda koma 

5. Signature atau tanda tangan diakhir surat 
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D. Contoh Personal Letter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

April, 8th, 2020 

Dear Agung, 

I am so happy you and your family will be 

meeting us at the beach. We will have a 

great time getting a tan, fishing off the 

pier, and eating delicious seafood. We will 

go with Irvan and we should be arriving 

around 9 o’clock Saturday morning. Can’t  

wait to see you.  

Your friend,  

Sarif 

 



 

 
24 | Trisvo Handoyo, S.Pd 

 

First Second Then

After thatLast

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.18 Menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur 

kebahasaan beberapa teks prosedur lisan dan tulis 

dengan memberi dan meminta informasi terkait manual 

penggunaan teknologi dan kiat-kiat (tips), pendek dan 

sederhana, sesuai dengan bidang keahlian dan konteks 

penggunaannya 

 

4.18 enyusun teks prosedur, lisan dan tulis, dalam bentuk 

manual terkait penggunaan teknologi dan kiat-kiat 

(tips), dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur 

teks, dan unsur kebahasaan, secara benar dan sesuai 

konteks 
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Procedure Text, merupakan text yang digunakan untuk 

memberitahu pembaca mengenai bagaimana untuk membuat atau 

melakukan sesuatu.  

A. Fungsi Procedure Text 

Procedure text secara umum digunakan sebagai informasi 

mengenai bagaimana melakukan atau membuat sesuatu. 

Namun, secara khusus procedure text dapat dikelompokkan 

menjadi beberpa jenis berdasarkan fungsinya: 

1. Direction 

Procedure text dapat digunakan sebagai direction atau 

petunjuk arah untuk mencapai lokasi tujuan tertentu, dan 

pada text jenis ini biasanya juga dilampirkan pada jenis text 

ini 

2. Instruction 

Kemudian, jenis yang berikutnya adalah instruction. Text 

prosedur jenis ini biasanya digunakan untuk menjelaskan 

cara melakukan sesuatu. Biasanya ditambah dengan 

diagram atau ilustrasi untuk mempermudah pembaca dalam 

melaksanakan sesuatu tersebut 

3. Recipes 

Ini merupakan jenis yang paling umum dan yang sering kita 

temui di kehidupan sehari-hari. Mungkin ketika kita ditanya 

secara sepontan untuk menyebutkan contoh procedure text 

kita akan langsung menjelaskan contoh  

dari recipes atau resep makanan. 
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4. Agenda  

Procedure text jenis ini menjelaskan mengenai petunjuk 

pelaksanaan rapat atau acara yang biasanya kita kenal 

dengan run-down acara. 

5. Manuals 

Dan yang terakhir adalah manuals, manuals adalah buku 

petunjuk untuk mengoperasikan sesuatu. Biasanya juga 

disebut sebagai user manual atau users guide. Dan pada 

pembahasan kali ini akan lebih menjurus pada procedure 

text dalam bentuk manuals.  

 
B. Language Features  

1. Menggunakan action verb (put, cut, press, and etc)  

2. Menggunakan sequence words (first, next, then, finally, 

etc) 

3. Menggunakan technical word dan command 

4. Menggunakan present tense 

 

C. Generic Structures 

Procedure text secara umum memiliki generic structures 

sebagai berikut: 

1. Goals, berisi judul tentang bagaimana cara membuat 

atau melakukan sesuatu biasanya ditandai dengan kata 

“how to….” 
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2. Materials, yaitu penulisan alat dan bahan untuk 

melakukan sesuatu, akan tetapi materials ini tidak semua 

jenis procedure text menggunakannya. Seperti jenis 

manuals, manuals tidak mencantumkan materials 

3. Steps/methods, berisi tentang langkah-langkah yang 

dilakukan untuk membuat atau melakukan sesuatu 

 

D.  Contoh Manuals 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pict source:  
https://prezi.com/p/t0obks8u5zss/procedure-text-manual-tips/ 

 

https://prezi.com/p/t0obks8u5zss/procedure-text-manual-tips/
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3.19 Menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur 

kebahasaan teks interaksi transaksional lisan dan tulis 

yang melibatkan tindakan      memberi dan meminta 

informasi terkait keadaan /tindakan/ kegiatan/ kejadian 

tanpa perlu menyebutkan pelakunya dalam teks ilmiah, 

sesuai dengan konteks penggunaannya. (Perhatikan 

unsur kebahasaan passive voice) 

 

4.19  Menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis 

yang melibatkan tindakan  memberi dan meminta 

informasi terkait keadaan/tindakan/kegiatan/ kejadian 

tanpa perlu menyebutkan pelakunya dalam teks ilmiah, 

dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan 

unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 
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Passive voice, merupakan kalimat yang lebih menekankan pada 

kata kerja dan object dari kalimat dari pada subjectnya. Pada 

kalimat passive voice tindakannya lebih penting daripada 

subjectnya.  

Passive voice biasanya digunakan pada kalimat yang tidak 

diketahui objectnya ataupun si object tidak dibutuhkan 

keberadaannya. Akan tetapi jika memang subjectnya tetap akan 

ditulis maka subject dapat ditulis diakhir kalimat setelah kata by.  

A. Rumus penggunaan Passive Voice  

Sama halnya dengan active voice, passive voice pun 

memiliki rumus dan cara penggunaannya berdasarkan 

tenses yang ada. Berikut akan disajikan rumus penggunaan 

passive voice dan active voice sesuai tenses yang ada guna 

mempermudah kita untuk memahaminya: 

Tenses Active Voice Passive Voice 

Simple 

Present  
V1/Vs/es is/am/are+ V3 

Present 

Continuous  
Is/am/are + Ving Is/am/are+being+V3 

Present 

Perfect 
Has/have+V3 Has/have+been+ V3 

Present 

Perfect 

Continuous 

 

Has/have+been+Ving Has/have+been+being+V3 
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Simple 

Past 
V2 Was/were+V3 

Past 

Continuous 
Was/were+Ving Was/were+being+V3 

Past 

Perfect 
Had+V3 Had+been+V3 

Past 

Perfect 

Continuous 

Had+been+Ving Had+been+being+V3 

Simple 

Future 
Will/shall+V1 Will/shall+be+V3 

Future 

Continuous 
Will/shall+be+Ving Will/shall+be+being+V3 

Future 

Perfect 
Will/shall+have+V3 Will/shall+have+been+V3 

Future 

Perfect 

Continuous 

Will/shall+have+been+

Ving 

Will/shall+have+been+bei

ng+V3 

Past Future Would+V1 Would+be+V3 

Past Future 

Continuous 
Would+be+Ving Would+be+being+V3 

Past Future 

Perfect 
Would+have+V3 Would+have+been+V3 

Past Future 

Perfect 

Continuous  

Would+have+been+ 

Being 

Would+have+been+being

+V3 
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B. Perubahan Pronouns dalam Passive Voice 

Seperti yang sudah kita ketahui bahwa passive voice 

biasanya tidak menuliskann orang yang melakukan sesuatu 

karena pelakunya tersebut tidak diketahui ataupun tidak 

perlu untuk diketahui. Akan tetapi dalam kalimat passive 

masih bisa menuliskan pelakunya jika pelakunya diketahui 

atau perlu untuk diketahui, disebut, atau dituliskan. Untuk 

penyebutannya bisa ditaruh di akhir kalimat setelah 

penggunaan kata by. 

Untuk pelaku yang diketahui atau yang disebutkan, jika 

bentuk penyebutannya dalam kalimat active voice nya 

menggunakan pronouns maka ketika diubah dalam bentuk 

passive voice maka pronouns nya pun akan berubah karena 

pelatakan nya berpindah tempat. Perbuhan tersebut dapat 

kita lihat pada tabel berikut: 

 Pronouns bentuk 

Active Voice 

Pronouns bentuk Passive 

Voice 

I Me 

You You 

They Them 

We Us 

He Him 

She Her 

It It 
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C. Kata yang tidak dapat menjadi Passive Voice 

Dalam penggunaan passive voice, ada beberapa kalimat 

yang tidak bisa di passive kan. Kalimat-kalimat yang tidak 

bisa dibuat ke dalam bentuk passive yaitu kalimat yang 

tersusun atas kata kerja intransitive / intransitive verb. 

Intransitive verb itu sendiri adalah kata kerja yang tidak 

diikuti dengan object. 

Contoh kata kerja dalam bentuk intransitive atau yang tidak 

bisa dituliskan dalam bentuk passive yaitu: 

Agree Die Happen Rise Stand 

Appear Exist Laugh Seem Stay 

Arrive Fall Live Sit Talk 

Become Flow Occur Sleep Wait 

Come Go Rain Sneeze Walk 

 

D. Contoh Penggunaan Passive Voice 

Berikut ini disajikan contoh penggunaan passive voice 

dengan penggunaan kalimat yang sama supaya mudah 

untuk dipahami. untuk contoh kalimat bentuk lain silakan 

diaplikasikan sendiri untuk mengembangkan pemahaman 

masing-masing. 

1. The letter is written (by him) 

2. The letter is being written  

3. The letter has been written 
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4. The letter has been being written 

5. The letter was written 

6. The letter was being written 

7. The letter had been written 

8. The letter had been being written 

9. The letter will be written 

10. The letter will be being written 

11. The letter will have been written 

12. The letter will have been being written 

13. The letter would be written 

14. The letter would be being written 

15. The letter have been written 

16. The letter have been being written 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
34 | Trisvo Handoyo, S.Pd 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.20 Menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur 

kebahasaan untuk menyatakan dan menanyakan 

tentang pengandaian jika terjadi suatu keadaan / 

kejadian / peristiwa di waktu yang akan datang, sesuai 

dengan konteks penggunaannya. 

 

4.20 Menyusun teks lisan dan tulis untuk menyatakan dan 

menanyakan tentang pengandaian jika terjadi suatu 

keadaan/kejadian/peristiwa di waktu yang akan 

datang, dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur 

teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai 

konteks. 

Pict source:  
http://www.gambarzoom.com/2018/04/gambar-doraemon-lucu-selamat-puasa.html 

 
 

http://www.gambarzoom.com/2018/04/gambar-doraemon-lucu-selamat-puasa.html
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Kalimat pengandaian di dalam bahasa Inggris terbagi atas 

beberapa jenis atau bentuk. Untuk memahaminya berikut ini 

penjelasan dari masing-masing jenis kalimat pengandaian. 

A. Conditional Sentence 

Conditional sentence merupakan kalimat pengandaian. 

Conditional dibagi menjadi tiga type yang sering dikenal 

dengan type I, type II, dan type III. 

1. Conditional Sentence type I 

Kalimat conditional tipe ini merupakan kalimat 

pengandaian yang digunakan untuk masa sekarang atau 

masa yang akan datang sehingga ketika kita 

menggunakan conditional type I memiliki maksud bahwa 

apa yang kita bicarakan mungkin akan terjadi di waktu 

sekarang ataupun masa yang akan datang jika pada 

waktu sekarang atau masa yang akan datang tersebut 

kalimat yang dikatakan tersebut dilakukan.  

a. Rumus: 

 

          atau 

 

 

b. Contoh Kalimat  

1) If I study hard, I will get good score 

2) I will get good score if I study hard 

If + Simple Present, S + will + V1 (future 

tense) 

S + will + V1 + If + Simple Present 



 

 
36 | Trisvo Handoyo, S.Pd 

 

c. Penjelasan  

Pada kalimat 1) maupun kalimat 2) memiliki makna 

yang sama hanya penggunaan rumus yang berbeda. 

Pada contoh tersebut seperti yang telah dijelaskan, 

bahwa conditional sentence type I adalah kalimat 

pengandaian yang kemungkinan bisa terjadi pada 

masa sekarang atau masa yang akan datang jika apa 

yang dikatakan dilakukan.  

Jika contoh tersebut diartikan, artinya adalah  

“Jika saya belajar dengan sungguh-sungguh, saya 

akan mendapatkan nilai yang bagus” 

Dari kalimat tersebut, maka dapat kita ketahui bahwa 

orang tersebut akan benar-benar mendapatkan nilai 

yang bagus apabila dia belajar dengan sungguh-

sungguh setelah dia berkata demikian.  

Penjelasan di atas dapat bermanfaat bagi kita karena 

biasanya pada beberapa soal kita akan menemukan 

pertanyaan tentang bagaimana fakta dari suatu 

kalimat conditional sentence tersebut. Sehingga jika 

kita menemukan soal dengan bentuk conditional 

sentence type I, maka fakta atau realita yang terjadi 

adalah ada dua kemungkinan yaitu bisa terjadi sesuai 

dengan yang dikatakan atau tidak terjadi.  
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2. Conditional Sentence Type II 

Pada kalimat conditional tipe ini merupakan kalimat 

pengandaian yang digunakan untuk masa sekarang akan 

tetapi realita atau kedaan sebenarnya berbanding terbalik 

dengan apa yang diandai-andaikan.  

a. Rumus: 

  

 
atau 

 

 

b. Contoh Kalimat  

1) If I had much money, I would buy a car 

2) I would buy a car  if I had much money 

3) If I she were you, She would read the book 

 
c. Penjelasan  

Pada kalimat tersebut memiliki makna “ jika saya 

punya banyak uang, saya akan beli mobil”  

Pada kalimat ini merupakan pengandaian yang 

berarti sebaliknya atau berlawaan pada saat 

dibicarakan. Untuk mengingatnya, kalimat ini 

menggunakan tenses berbentuk simple past. 

Sehingga pada kalimat di atas dapat kita artikan 

If + Simple Past, S + would + V1  

S + would + V1 + If + Simple Past 
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bahwa orang tersebut tidak punya banyak uang 

ataupun tidak membeli mobil.  

Dikarenakan kalimat ini merupakan kalimat yang 

digunakan untuk menyatakan keadaan sekarang, 

maka ketika ada pertanyaan mengenai fakta atau 

realita dari conditional sentence type II jawabannya 

akan menggunakan bentuk present tense. Jadi dari 

contoh di atas faktanya dalam bahasa Inggris dapat 

dituliskan sebagai berikut: 

1) He doesn’t have much money 

2) He doesn’t buy a car 

Kemudian untuk contoh 3) merupakan contoh dalam 

bentuk nominal, mungkin akan terlihat asing 

mengapa kata she bersanding dengan kata were 

bukan kata was, padahal rumus tenses nya biasanya 

kata he, she, it akan bertemu dengan was.sebagai 

penjelasannya, penggunaan conditional sentence 

tidak pernah mengenal was dalam kalimatnya 

sehingga dalam bentuk past nominal semua noun 

atau pronoun dipasangkan dengan were baik itu 

bentuk tunggal maupun jamak.  

  

 

 



If + Past Perfect, S + would + have + V3

  

S + would + have + V3 + If + Past Perfect 

 
 
 
 

3. Conditional Sentence Type III 

Sama halnya pada conditional type II, Conditional 

sentence tipe ini pun menjelaskan sesuatu kondisi yang 

berlawanan dengan apa yang diandai-andaikan. Akan 

tetapi pada conditional sentence type III ini menjelaskan 

pengandaian yang terjadi pada masa lampau. Sehingga 

dapat kita jelaskan bahwa conditional sentence type III 

merupakan pengandaian untuk masa lampau yang mana 

kondisi realita atau fakta nya berlawanan dengan yang 

diandaikan. 

a. Rumus: 
 

atau 
 

 
b. Contoh Kalimat 

1) If I had had money, I would have bought a car 

2) I would have gotten good score If I had studied hard 
 
 

c. Penjelasan 

Kalimat conditional sentence type III ini digunakan 

untuk pengandaian yang kenyataannya tidak terjadi 

pada masa lalu sehingga realitanya dalam bahasa 

Inggris ditulis dengan past tense. Dari contoh kalimat 
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di atas makan realita untuk 1) adalah he didn’t have 

money atau he didn’t buy a car. 2) he didn’t study 

hard, atau he didn’t get good score.  

 

B. Subjunctive  

pada pengandaian jenis ini, atau subjunctive merupakan 

pengandaiannya berupa harapan dari seseorang yang 

mengharapkan kondisi yang berlawanan dengan kejadian 

yang sebenarnya. Biasanya menggunakan awalan I wish….  

Jenis dari subjunctive ini juga dibagi menjadi tiga yaitu: 

1. Subjunctive wishes yang menjelaskan masa 

sekarang 

Subjunctive ini digunakan untuk pengandaian berupa 

harapan untuk menjelaskan waktu sekarang. Rumus 

penggunaannya setelah kata I wish, diikuti dengan 

kalimat berbentuk simple past. Dan untuk faktanya pasti 

berlawanan dengan kalimat pada subjunctive. 

 

 

a. Contoh Penggunaan Subjunctive wishes (menjelaskan 

masa sekarang) 

1) I wish I didn’t come late to the airport 

2) I wish I stayed at home  

3) I wish he were in the hotel 

I wish + Simple Past 
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b. Penjelasan 

Pada contoh tersebut di atas realitanya adalah  

1) I come late  

2) I don’t stay at home 

3) He isn’t in the hotel 

Dari ketiga contoh tersebut kalimat ralitanya dituliskan 

dengan present tense karena subjunctive wishes yang 

diikuti dengan simple past merupakan subjunctive 

yang menjelaskan masa sekarang. 

 

2.  Subjunctive wishes yang menjelaskan masa lampau 

Subjunctive ini digunakan untuk pengandaian berupa 

harapan untuk menjelaskan lampau. Rumus 

penggunaannya setelah kata I wish, diikuti dengan 

kalimat berbentuk past perfect. Dan untuk faktanya pasti 

berlawanan dengan kalimat pada subjunctive. 

 

 

a. Contoh Penggunaan Subjunctive Wishes 

(menjelaskan masa lampau) 

1) I wish I hadn’t come late to the airport 

2) I wish I had stayed at home 

 

 

I wish + Past Perfect 
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b. Penjelasan  

Pada contoh tersebut untuk mengungkapkan realita, 

kita menggunakan past tense. 

1) I came late 

2) I didn’t stay at home 

 

3. Subjunctive wishes yang menjelaskan masa akan 

datang 

Subjunctive ini digunakan untuk pengandaian berupa 

harapan untuk menjelaskan waktu yang akan datang. 

Rumus penggunaannya setelah kata I wish, diikuti 

dengan kalimat berbentuk Past Future + V1. Dan untuk 

faktanya pasti berlawanan dengan kalimat pada 

subjunctive. 

 

 

a. Contoh Penggunaan Subjunctive Wishes 

(menjelaskan masa yang akan datang) 

1) I wish he would come to the birthday party 

2) I wish she wouldn’t  pay a ticket for me 

b. Penjelasan  

Pada contoh tersebut di atas faktanya dapat 

dituliskan dengan future tense: 

1) He will not (won’t) come to the birthday party 

I wish + Past Future + V1 
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2) She will pay a ticket for me 

 

4. Informasi Tambahan 

a. Pada penggunaan I wish biasanya digunakan untuk 

bentuk subjunctive atau harapan yang berlawanan 

dengan realita yang terjadi, sehingga ketika akan 

menuliskan atau mengungkapkan harapan yang ada 

kemungkinan terjadi lebih dianjurkan menggunakan 

ungkapan hope bukan wish karena kita tahu wish 

lebih digunakan dalam kondisi pengandaian atau 

penggunaan subjunctive 

b. Sama halnya dengan conditional sentence, kalimat 

subjunctive yang menggunakan past tense bentuk 

nominal tidak akan pernah menggunakan kata was 

(untuk pronouns he, she, it) karena pada subjunctive 

hanya mengenal were pada kalimat past tense nya. 

Akan tetapi jika kita ingin mengungkapkan realita, 

rumus sebenarnya tetap digunakan sesuai kaedah 

tenses yang ada.  
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3.21 Menganalisis struktur teks dan unsur kebahasaan untuk 

melaksanakan fungsi sosial teks factual report dengan 

menyatakan dan menanyakan tentang teks ilmiah 

faktual tentang orang, binatang, benda, gejala dan 

peristiwa alam dan sosial, sederhana, sesuai dengan 

konteks pembelajaran di pelajaran lain. 

 

4.21 Menyusun teks ilmiah faktual (factual report), lisan dan 

tulis, sederhana, tentang orang, binatang, benda, gejala 

dan peristiwa alam dan sosial, terkait dengan mata 

pelajaran lain. 

 

Pict source:  

http://transform-mpi.com/training-crystal-report/ 

http://transform-mpi.com/training-crystal-report/


 

 

Mastering English  for Vocational High School Students Grade XI | 45  

   

Report Text, merupakan jenis teks factual yang menyajikan 

informasi, ide atau isu. Report text sendiri merupakan teks yang 

menyajikan informasi factual tentang suatu benda, orang atau 

tempat secara umum.  

Report text dan descriptive text sekilas memiliki kesamaan. Yang 

membedakan antara keduanya adalah Descriptive Text 

menceritakan sesuatu secara khusus sedangkan Report Text 

yang dibahas adalah sesuatu secara umum. Contohnya: 

- Red Car, My cat, Racing Bicycle, dan lain-lain 

- Cars, Cats, Bicyles  

Contoh pertama menjelaskan tentang sesuatu yang khusus atau 

bisa digunakan pada descriptive text. Sedangkan contoh kedua 

menjelaskan sesuatu yang lebih umum sehingga penjelasannya 

disebut sebagai report text.  

Report text biasanya kita temui pada selebaran informasi, 

laporan penelitian, artikel berita maupun hasil investigasi.  

A. Generic Structure dari Report Text 

Generic structure dari report text terbagi menjadi dua yaitu: 

1. General Clasification 

Berisi tentang pernyataan umum yang menjelaskan 

keterangan subject atau informasi yang akan dibahas 

2. Description 

Bagian ini umumnya memberikan gambaran fenomena 

atau situasi yang terjadi, baik bagian-bagiannya, sifat, 
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kebiasaan ataupun tingkah lakunya. Pada intinya, bagian 

ini menjabarkan klasifikasi yang disajikan secara ilmiah. 

 

B. Language Feature dari Report Text  

1. Biasanya menggunakan general nouns atau kata benda 

yang umum (seperti: cats, computers, dan lain-lain) 

2. Biasanya menggunakan relating verb (seperti: is, are) 

3. Menggunakan present tense 

4. Biasanya menggunakan adjective atau adjective phrase 

untuk menjelaskan sesuatu khususnya untuk 

menjelaskan kualitasnya 

5. Biasanya menggunakan verb has/have untuk memberi 

informasi yang lebih lengkap 

6. Biasanya menggunakan behavioral verb atau kata-kata 

yang menunjukan suatu kebiasaan atau kebenaran 

umum dalam suatu kalimat.  
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C. Contoh Report Text 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: 
https://www.englishiana.com/2016/02/13-contoh-report-text-bahasa-inggris.html 

 

https://www.englishiana.com/2016/02/13-contoh-report-text-bahasa-inggris.html
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ANALYTICAL 

EXPOSITION 

3.22 Menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur 

kebahasaan beberapa teks eksposisi analitis lisan dan 

tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait isu 

aktual, sesuai dengan konteks penggunaannya 

 

4.22 Menyusun teks eksposisi analitis tulis, terkait isu aktual, 

dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan 

unsur kebahasaan, secara benar dan sesuai konteks 
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 Analytical Exposition, merupakan salah satu dari jenis 

text exposition. Text exposition itu sendiri adalah text yang 

menjelaskan tentang argument-argumen mengapa topic tertentu 

dijelaskan. Exposition itu sendiri terbagi menjadi dua yaitu: 

- Hortatory Exposition 

Yaitu text yang di dalamnya berisi ajakan untuk melakukan 

sesuatu melalui apa yang tulisan itu sarankan.  

- Analytical Exposition 

Sedangkan analytical exposition merupakan teks yang 

digunakan utuk meyakinkan pembaca melalui argument-

argumen yang telah disajikan.  

 Pada pembahasan kali ini akan fokus pada pembahasan 

Analytical Exposition Text. Berdasarkan penjelasan di atas 

kedudukan analytical exposition dan hortatory memiliki 

perbedaan yang cukup significant.  

Jika dalam hortatory itu text nya bersifat meyakinkan pembaca 

melalui argument yang diberikan kemudian pada teks bagian 

akhir mengajak pembaca untuk melakukan rekomendasi yang 

diberikan.  

 Sedangkan pada analytical exposition, text ini hanya 

menyajikan argument-argument yang membuat orang yakin dan 

percaya dengan argument yang diberikan serta diakhir 

paragraphnya dipertegas kembali argument tersebut guna 

membuat pembaca yakin atas argument yang disampaikan.  
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Kedua text ini hanya fokus pada satu topic saja, misalnya sisi 

positive suatu hal atau sisi negative dari suatu hal dan tidak bisa 

menjelaskan keduanya secara bersamaan. 

A. Generic Steructure dari Analytical Exposition 

Kita tahu bahwa analytical exposition merupakan text, jadi 

susunan teks tidak lah singkat dan hanya satu paragraph. 

Untuk text analytical exposition sendiri memiliki ketentuan 

minimal terdiri dari tiga paragraph. Dimana tiap bagiannya 

terdiri dari thesis, arguments, dan reiteration. 

1. Thesis 

Thesis merupakan paragraph pembuka yang 

mengenalkan topic pada pembaca dan menjelaskan 

kecenderungan penulis akan topic (misalnya apakah 

penulis akan menjelaskan sisi positive sesuatu atau sisi 

negativenya. Tidak bisa menyajikan keduanya secara 

bersamaan) 

2. Arguments 

Arguments ini dimulai dari paragraph kedua, biasanya 

disajikan lebih dari satu paragraph. Pada bagian 

arguments menjelaskan alasan-alasan tentang topic 

yang diangkat dan sifatnya meyakinkan para pembaca 

dan biasanya disajikan dengan berdasarkan fakta-fakta 

atau diambil dari referensi yang terpercaya. 
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3. Reiteration 

Reiteration adalah bagian penutup dari text ini, pada 

bagian ini penulis menarik kesimpulan dari argument-

argument yang disajikan sesuai topic yang dibahas tanpa 

ada kalimat ajakan untuk melakukan sesuatu. 

 

B. Language Features dari Analytical Exposition Text 

Language features dari Analytical exposition text ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Menggunakan kata benda yang umum dan specific 

(seperti: kelompok, orang-orang, atau kegiatan-kegiatan) 

2. Lebih sering menggunakan timeless verb (contohnya: 

organize, can comprehend, impies)  

3. Jika teks ini menggunakan time line seperti first, second, 

finally, maknanya bukanlah langkah-langkah seperti yang 

disajikan oleh prosedur teks akan tetapi penggunaan 

time line pada teks analytical exposition berfungsi 

sebagai kata penghubung  yang mengaitkan antara 

argument satu dengan yang lainnya yang saling 

berhubungan. 

4. Biasanya menggunakan susunan yang bentuknya 

presepsi, asumsi, implikasi atau pertimbangan. 
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C. Contoh Analytical Exposition Text 
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3.23 Menganalisis fungsi social, struktur teks dan unsur 

kebahasaan pada teks biografi tokoh sesuai dengan 

konteks penggunaannya. 

 

4.23 Menyusun teks biografi tokoh lisan dan tulis, pendek 

dan sederhana, dengan memperhatikan fungsi sosial, 

struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan 

sesuai konteks     

Pict source:  

http://getinfo.co.in/biography/ 

http://getinfo.co.in/biography/
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Biography Text, merupakan text yang termasuk dalam Recount 

text. Text ini adalah text yang menceritakan tentang kisah hidup 

sesorang biasanya berupa kisah tokoh atau orang yang 

berpengaruh dan diceritakan oleh orang lain atau orang ketiga.  

A. Fungsi Biography Text 

1. Biography text digunakan untuk mengetahui kisah 

seseorang tentang kehidupannya dan biasanya orang 

terkenal atau orang yang berpengaruh 

2. Untuk memberi banyak informasi mendidik dan 

menginspirasi bagi pembacanya 

B. Ciri-Ciri Biography Text 

1. Biography text tidak ditulis sendiri melainkan dituliskan 

oleh orang lain atau orang ketiga. 

2. Ditulis berdasarkan pengamatan atau pencarian tentang 

fakta pengalaman hidup seseorang atau tokoh dalam 

menjalankan kehidupannya baik itu kelebihan sang tokoh, 

kekurangan ataupun hal lain yang dapat diambil pelajaran 

oleh pembaca. 

3. Menceritakan tentang informasi seseorang atau tokoh 

yang mencakup jawaban pertanyaan dari 5W+1H 

4. Penggunaan bahasa yang benar-benar jelas diaplikasikan 

dalam teks biografi dengan tujuan agar tidak ada 

kesalahan penyajian informasi. 
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C. Struktur Biography Text 

Dikarenakan biography text merupakan bagian dari recount 

text maka struktur yang dimiliki biography text sama dengan 

yang dimiliki recount text. Hanya saja penggunaannya ada 

sedikit perbedaan dengan jenis recount text lain, disesuaikan 

dengan kondisi atau yang akan diceritakan. 

1. Orientation 

Dalam tahap yang pertama ini, penulis diminta untuk 

memberikan sebuah pengenalan berupa informasi 

mengenai siapa, di mana, kapan peristiwa atau kejadian 

itu terjadi di masa lalu. Di dalam bagian ini, penulis 

diharapkan untuk memberikan pembaca informasi yang 

diperlukan untuk memahami keseluruhan dari teks. Dan 

pada biography text biasanya pada bagian ini berisi 

tentang nama jelas dari tokoh, kemudian tempat dan 

tanggal lahi serta informasi yang umum dari tokoh 

tersebut. 

2. Events 

Di tahap kedua ini, penulis dapat menyampaikan atau 

mengisahkan kejadian atau peristiwa yang terjadi. 

Penulis diminta untuk menulis cerita dalam urutan 

kronologis. Dalam biography biasanya berisi perjalanan 

kisah sang tokoh dalam menempuh kehidupan sampai 

mencapai kesuksesan. 
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3. Reorientation 

Dalam biography text, bagian ini biasanya berisi tentang 

pandangan penulis kepada tokoh yang dikisahkan. 

Ataupun bisa ditulis dengan akhir kisah dari tokoh yang 

diceritakan. Penjelasan pandangan penulis terhadap 

tokoh yang dikisahkan sifatnya opsional, bisa dituliskan 

ataupun tidak. Hal itiu tidak menjadi masalah dalam 

biography text. 

 

D. Language Feature dari Biograpy Text 

Biography text memiliki language features sebagai berikut: 

1. Menggunakan kalimat past tense 

2. Menggunakan passive voice bentuk past tense 

3. Menggunakan action verbs 

4. Menggunakan preposition of place dan preposition of 

time (at, in, on, dan lain sebagainya) 

5. Menggunakan relative pronoun atau adverb (who, which, 

where)  
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E. Contoh Biography Text 
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