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Kata Pengantar
Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat izin-Nya buku
Mastering English for Vocational High School Students
Grade X 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 X.

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
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pembelajaran bahasa Inggris pada jenjang SMK ataupun
Sederajat. Adapun kekurangan yang ada pada buku ini,
tentu penyusun menyampaikan permohonan maaf dan
dengan senang hati menerima kritikan dan saran yang
membangun sebagai masukan bagi penulis untuk di
kemudian hari.

Lampung, April 2020
Penulis
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Chapter 1
Hi, my name is Wibi.
I love playing Guitar

n

Pict Source:
https://id.lovepik.com/image-611528074/cartoon-hand-drawnmale-student-guitar.html#

3.1 Menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan
teks interaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan
memberi dan meminta informasi terkait jati diri dan hubungan
keluarga, sesuai dengan konteks penggunaannya. (perhatikan
unsur kebahasaan pronoun: subjective, objective, possessive)
4.1 Menyusun teks interaksional lisan dan tulis yang melibatkan
tindakan memberi dan meminta informasi terkait jati diri
dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur
kebahasaan yang benar dan sesuai dengan konteks
penggunaannya.
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Self introduction atau pengenalan diri merupakan
suatu keadaan yang biasanya dilakukan oleh seseorang
ketika ia bertemu dengan orang baru atau seseorang berada
dilingkungan yang baru. Dalam mata pelajaran bahasa
Inggris pun akan dibahas mengenai bagaimana cara
pengenalan diri tersebut.
Mengenalkan
memperkenalkan

diri

nama

tidaklah
saja

tapi

serta

merta

juga

hanya

menyebutkan

beberapa informasi pribadi lain seperti; nama, Negara,
alamat,

umur,

keluarga,

tanggal

lahir,

bahasa

yang

digunakan, pekerjaan, hobi, pendidikan, status, dan lain
sebagainya. Adapun dalam bahasa Inggris, kita bisa
mengenalkan diri dengan cara sebagai berikut:
Hi, my name is …

My favorite subject is…

I come from … (country)

My hobbies are …

I live in … (city)

In my free time, I also enjoy …

I’m … (Age)

I don’t like / dislike / hate …

There are… people in my My favorite food / drink is …
family.

I like … (movies)

I’m a student at (School)
My major is … (majors)
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Dan bisa juga secara sederhana pada gambar berikut:

Pada materi self introduction ini berdasarkan contoh
yang

ada,

kita

ketahui

bahwa

materi

ini

banyak

menggunakan pronoun. Apa sih pronoun itu?
Pronoun adalah kata pengganti dari noun sehingga ia
memiliki

makna

yang

sama

dengan

noun.

Untuk

mempertegas pengertian ini, berikut pembahasan yang bisa
disajikan dari salah satu penggunaan noun dan pronoun: I
know Roni. He is friendly person.
Penggunaan pronoun He memiliki makna yang sama
dengan noun dari Roni. Dengan kata lain penggunaan He
digunakan sebagai kata pengganti untuk bentuk noun atau
pengganti dari Roni.
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Object
Pronouns

Possessive
Pronouns

Determiner
Possessive
Pronouns

I

Me

Myself

Mine

My

You

You

Yourself/yourselves

Yours

Your

They

Them

Themselves

Theirs

Their

We

Us

Ourselves

Ours

Our

He

Him

Himself

His

His

She

Her

Herself

Hers

Her

It

It

Itself

Its

Its

Demostrative

Reflexive
Pronouns

Subject
Pronouns

Adapun jenis-jenis pronoun adalah sebagai berikut:

This, That, These, Those

Pronouns
Interrogative

Who, Whose, Whom, What, Which

Pronouns
Indefinite Pronouns

All, another, any, anybody, anyone, both,
each, either, everybody, everyone, few,
many, most, neither, nobody, none, no
one, one, other, several, some, somebody,
someone, such
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1. Subject Pronouns
Kita tahu bahwa subject adalah tentang apa atau
siapa

yang

sedang

dibicarakan

dalam

kalimat.

Kemudian subject merupakan bentuk pelaku ataupun
penyebab dari suatu hal yang terjadi. Dan subject
pronouns (I, You, They, We, He, She, It) ini perannya
sama dengan peran dasar subject itu sendiri.
Berikut 2 contoh kalimat yang bisa kita fahami:
Khusni likes reading. He has so many books.
Dari contoh di atas kita tahu bahwa pada kalimat
pertama, Khusni merupakan noun sebagi subject dari
verb

likes.

Kemudian

pada

kalimat

kedua,

He

merupakan pronoun sebagai subject dari verb has
sehingga he disebut juga dengan subject pronoun.
2. Object Pronouns
Dalam kalimat, kita pun mengenal object suatu
kalimat. Object sendiri merupakan kata yang menerima
aksi suatu verb. Begitu juga fungsi dari object pronouns
(me, you, them, us, him, her, it) berperan sama seperti
object dasar yaitu sebagai penerima aksi suatu verb.
Contoh:
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Setia likes cats. She likes to stroke them.
Pada kalimat pertama, cats merupakan noun
yang

digunakan

Kemudian

sebagai

kalimat

kedua,

object

dari

kata

them

verb

likes.

merupakan

pronoun yang digunakan sebagai object dari verb
stroke.
3. Reflexive Pronouns
Reflexive pronouns merupakan kata-kata yang
merujuk pada noun atau pronoun yang berperan
sebagai subject dari suatu verb.
Adapun kata yang termasuk reflexive pronouns
adalah

myself,

yourself/yourselves,

themselves,

ourselves, himself, herself, dan itself.
Untuk yourself digunakan dalam kondisi singular
pronoun

dan

yourselves

digunakan

untuk

plural

pronoun.
Contoh:
- Sepri built this computer himself.
- Lia and Umi please do this task. You should be do it
yourselves.
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- Hera please do this task. You should be do it
yourself.
Dari contoh kalimat dua dengan kalimat tiga terdapat
perbedaan yang signifikan.
a. Untuk kalimat kedua menggunakan kata yourselves
dikarenakan pada kalimat tersebut merujuk pada
subject plural yaitu Lia and Umi jadi kita harus
menggunakan

kata

yourseves

untuk

reflexive

pronouns-nya.
b. Sedangkan pada kalimat ketiga menggunakan kata
yourself karena merujuk pada subject singular yaitu
Hera.
4. Possessive Pronouns
Possessive pronouns (mine, yours, theirs, ours,
his, hers, its) merupakan kata yang digunakan untuk
mebicarakan hal-hal yang menjadi milik orang atau
benda. Contoh:
The red car in that parking area is mine.
Mobil merah yang ada ditempat parker itu adalah milik
saya.
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5. Determiner Possessive Pronouns
Determiner possessive pronouns (my, your, their,
our, his, her, its) atau biasa disebut juga dengan
possessive adjective memliki fungsi yang hampir sama
dengan

possessive

pronouns

yaitu

menyatakan

kepemilikan. Bedanya dengan possessive pronouns,
determiner

possessive

pronouns

atau

possessive

adjective ini diletakkan sebelum noun yang fungsinya
untuk mejelaskan noun tersebut sehingga ada yang
menyebut sebagai possessive adjective. Untuk lebih
jelasnya dapat dilihat pada contoh berikut:
-

The red car in that parking area is mine.

-

The red car in that parking area is my car.
Dari dua contoh di atas inti dari kalimat tersebut

adalah sama-sama menjelaskan mobil merah tersebut
adalah milik orang yang sedang berbicara tersebut.
Hanya saja, untuk contoh kedua, ketika kita akan
menggunakan kata my atau kata lain pada determiner
possessive ini, maka kita harus menyertakan noun yang
kita jelaskan itu dibelakang determiner possessive yang
kita buat.
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6. Demonstrative Pronouns
Demonstrative pronouns (this, that, these, those)
merupakan kata yang digunakan untuk menunjukkan
sesuatu.
a. Berdasarkan kegunaannya, kata-kata tersebut dapat
dikelompokkan sebagai berikut:
1) This dan these digunakan untuk menunjukkan
sesuatu yang dekat.
2) That dan those digunakan untuk menunjukkan
sesuatu yang jauh.
b. Berdasarkan bentuknya,

dikelompokkan

sebagai

berikut:
1) This dan that digunakan untuk menunjukkan
bentuk singular atau tunggal.
2) These dan those digunakan untuk menunjukkan
bentuk jamak atau plural
Contoh:
-

Erwin finds history book in the class. That book
is Ida’s book.

-

Hakim brings five story books today. All of
those books are mine.
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Dari kedua contoh di atas, sudah jelas terlihat
perbedaan yang dapat kita pahami yaitu:
1. Pada contoh pertama, hanya menjelaskan satu
benda saja yaitu buku sejarah, dan kata that
merujuk pada buku tersebut yang jumlahnya hanya
satu dan letaknya jauh dari orang yang sedang
berbicara.
2. Sedangkan pada contoh kedua, dijelaskan bahwa
Hakim membawa 5 buku cerita, dan semua buku itu
adalah milik orang yang sedang berbicara. Sudah
jelas bahwa jumlah buku yang dibicarakan banyak
(jamak/plural) dan pada kalimat tersebut diketahui
bahwa saat dibicarakan buku tersebut tidak berada
didekat si pembicara jadi yang digunakan adalah
kata those.
7. Interrogative Pronouns
Introgative pronouns digunakan untuk menanyakan
sesuatu. how, what, when, where, which, who, whom,
whose, why merupakan kata-kata yang termasuk dalam
interrogative pronouns.
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Catatan:
a. Dalam

materi

writing

dan

formal

speaking,

penggunaan kata whom digunakan sebagai object of
verb dan preposition.
-

Whom is the principal talking to?

-

To whom is the principal talking?

b. Whom tidak bisa digunakan sebagai subject of verb
-

Whom came to school yesterday?

Yang bisa digunakan adalah:
-

Who came to school yesterday?

c. Who dapat digunakan sebagai subject ataupun
object of verb
-

Who stole the book? (sebagai subject)

-

Who are you sending the invitation? (sebagai
object)

d. Who dapat juga digunakan sebagai object of
preposition
-

Who is Mom talking to?

e. Ketika

ada

penggunaan

preposition

sebelum

interrogative pronoun, maka yang harus digunakan
adalah whom:
-

To whom is Mom talking?
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8. Indefinite Pronouns
Indefinite pronouns digunakan untuk kata ganti
yang tidak merujuk secara langsung ke kata manapun.
Biasanya digunakan untuk menyatakan kuantitas. Yang
termasuk dalam indefinite pronouns yaitu: All, another,
any, anybody, anyone, both, each, either, everybody,
everyone, few, many, most, neither, nobody, none, no
one, one, other, several, some, somebody, someone,
such.
- Everybody is welcome at the meeting.
- Many prefer their coffee with sugar.
Adapun
disebut

sebagai

penggunaan

pronoun

they

indefinite

pronoun

ketika

dapat
dia

membentuk indefinite reference.
Sebagai contoh:
-

They produce a lot of coal in your state.

-

Why don't they repair the bad roads?
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Chapter 2

Pict Source:
https://publicdomainvectors.org/id/bebas-vektor/Kurdi-jabat-tangan/82775.html

3.2 Menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan
teks interaksi interpersonal lisan dan tulis yang melibatkan
tindakan memberikan ucapan selamat bersayap (extended),
dan responnya, sesuai dengan konteks penggunaannya.
4.2 Menyusun teks interaksi interpersonal lisan dan tulis sederhana
yang melibatkan tindakan memberikan ucapan selamat
bersayap (extended), dan responnya dengan memperhatikan
fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar
dan sesuai konteks.
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A. Extended atau ucapan selamat bersayap
Merupakan ekspresi yang digunakan seseorang
untuk mengapresiasi orang lain atas keberhasilan,
kesuksesan maupun hal baik lain yang layak untuk diberi
selamat.
Dalam bahahasa Inggris berikut kalimat ucapan
selamat yang sering digunakan beserta responsnya:
Congratulations

Responds

“Good luck”

Thanks a lot

“It’s good”

Thanks

“Wonderful”

I am glad you think so

“That’s wonderful”

Yes, at last

“By the way, congratulation

Oh, thank you

on…”

Yes, I am delighted

“By the way, I hear you

Yes, I am / Yes, I am so

have…”

pleased

“You must be so pleased”

Well,

it’ll

make

a

big

difference
Follow up a question “So,
how are things going?”
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B. Pujian
Adapun materi extended sering diiring dengan
materi pujian atau biasa dikenal dengan complimenting
atau memuji. Kalimat ini digunakan untuk memberi pujian
kepada orang lain ketika seseorang tersebut mampu
menyelesaikan sesuatu dengan baik, ketika pertama kali
berkunjung ke tempat orang lain, penampilan baru dari
orang lain, dan sejenisnya. Kalimat ini bertujuan untuk
membuat seseorang tetap selalu melakukan sesuatu
yang terbaik untuk mereka dan meningkatkan kinerja
mereka supaya bisa lebih baik lagi.
Berikut beberapa contoh kalimat yang dapat digunakan:
Compliment / praise / flattery
What a wonderful idea!

How interesting!

What glorious weather!

Really good!

What a charming dress!

I wish I had your brains!
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Chapter 3

I would like to…
Pict source:
http://keke17roswike.blogspot.com/2017/01/keke-roswike.html

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

3.3 Menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur
kebahasaan teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang
melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi
terkait niat melakukan suatu tindakan/kegiatan, sesuai
dengan konteks penggunaannya. (Perhatikan unsur
kebahasaan be going to, would like to)
4.3 Menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis
pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi
dan meminta informasi terkait niat melakukan suatu
tindakan/kegiatan, dengan memperhatikan fungsi sosial,
struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai
konteks penggunaannya.
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Pembahasan kali ini akan disajikan bentuk dasar
dari penggunaan be going to dan would like to. Pembahasan
dasar ini bisa dikembangkan sendiri oleh pembaca untuk
diterapkan dalam materi memberi dan meminta informasi
terkait niat suatu tindakan atau kegiatan.
A. Be Going to
Be going to digunakan untuk mengungkapkan rencana
atau niatan yang akan dilakukan

pada masa depan

atau masa yang akan datang. Penggunaan be going to
hampir sama dengan penggunaan dari kata will. Dan
keduanya ini dapat digunakan untuk mengukapkan
sesuatu yang diyakini sepenuhnya bahwa sesuatu itu
akan terjadi dimasa yang akan datang. Meskipun
seseorang

tidak

akan

pernah

bisa

memprediksi

bagaimana kejadian yang akan terjadi di masa depan,
akan tetapi penggunaan kata be going to dan will ini
dapat

digunakan sesorang

untuk

mengungkapkan

keyakinan atau kepercayaan diri mereka mengenai
kejadian di masa yang akan datang.
1. Rumus dan penggunaan dari be going to:
-

Positive: S + am/is/are + going to + Vbase

-

Negative: S + am/is/are + not + going to + Vbase

-

Interrogative: am/is/are + S + going to + Vbase
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-

Be going to sering digunakan pada pada
speaking maupun informal writing. Dan pada
informal

speaking

biasanya

be

going

to

diucapkan dengan kata gonna. Tapi kata gonna
ini tidak digunakan dalam writing.
2. Rumus dan penggunaan dari will:
-

Positive: S + will + Vbase

-

Negative: S + will + not + Vbase

-

Interrogative: will + S + Vbase

-

Penggunaan will dapat juga disingkat dalam
sebuah kalimat baik itu digunakan saat speaking
maupun pada informal writing.

-

Will disingkat menjadi ‘ll, peringkasan kata ini
digunakan saat subject-nya adalah pronoun.
ll bisa juga digunakan saat subject-nya adalah
noun tapi penggunaannya sering digunakan
pada saat speaking bukan saat writing.

-

Pada bentuk negative, will not dapat disingkat
menjadi won’t.
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Be going to

Will

- She is going to come tomorrow.

- She will come tomorrow

- She is not going to come

-She will not come tomorrow

tomorrow.

- Will she come tomorrow?

- Is she going to come tomorrow?
She’s gonna come tomorrow.

She’ll come tomorrow.

Jihan is gonna come tomorrow.

She won’t come tomorrow.

(*hanya

Jihan’ll come tomorrow

digunakan

speaking)

pada

(*hanya

digunakan

saat

speaking)

B. Would Like to
Penggunaan would like memiliki fungsi yang
sama dengan penggunaan kata want. Hanya saja,
penggunaan would like lebih sopan digunakan daripada
penggunaan want. Kita lebih baik menggunakan kata
would like khususnya saat berbicara dalam kondisi
formal maupun berbicara kepada orang yang lebih tua.
1. Rumus dan penggunaan dari would like to
-

Would like + infinitive / would like to + Vbase

-

Ketika digunakan dalam speaking dan informal
writing, kata would like to bisa disingkat menjadi
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‘d like to ketika subjectnya berupa pronoun dan
penyingkatan ini sering sekali digunakan dalam
daily speaking.
-

Bisa juga kata would pada would like to disingkat
menjadi ‘d like to ketika bertemu dengan subject
bentuk noun, akan tetapi penggunaannya hanya
pada saat digunakan dalam speaking.
Penggunaan kata would like to memiliki makna

yang berbeda dengan penggunaan kata like to dalam
suatu kalimat.
Dalam kasus ini, kata would like to digunakan
untuk

mengungkapkan

bahwa

seseorang

akan

melakukan sesuatu itu sekarang atau di masa yang akan
datang.
Sedangkan

kata

like

to

digunakan

sebagai

mengungkapkan bahwa seseorang itu biasanya, selalu,
ataupun sering enjoy dengan kegiatan yang dilakukan.
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Would Like to
I would like to swim in

I want to swim in the sea.

the sea.
I’d like to swim in the sea.

I like to swim in the sea.

(sering digunakan dalam

(menyatakan

speaking)

enjoy berenang di laut dan
maknanya

bahwa

tidak

ia

sama

dengan penggunaan would
like to maupun want)
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Chapter 4

DESCRIPTIVE TEXT

3.4 Menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan
beberapa teks deskriptif lisan dan tulis dengan memberi dan
meminta informasi pendek dan sederhana terkait orang, benda
dan tempat sesuai dengan konteks penggunaannya.
4.4 Menyusun teks deskriptif lisan dan tulis, pendek dan sederhana,
terkait orang, benda dan tempat, dengan memperhatikan fungsi
sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, secara benar dan
sesuai konteks
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Descriptive text adalah tulisan yang dibuat dengan
topic yang jelas. Teks ini digunakan untuk menjelaskan atau
mendeskripsikan orang orang, binatang atau suatu benda
baik bentuknya, sifat-sifatnya, jumlahnya dan lain-lain.
Biasanya

penulis

membawa

para

merasakan tulisan ini nampak hidup dan

pembaca
membuat

tulisannya seperti dapat dirasakan, dilihat, dicium, didengar
dan disentuh. Dan penjelasannya pun secara rinci.
Tujuan

dari descriptive

text

adalah

untuk

menjelaskan,

menggambarkan

atau

mengungkapkan

seseorang atau suatu benda secara khusus.
A. Ciri-ciri Descriptive Text
1. Verb yang digunakan yaitu attribute verb, seperti
be (am, is, are)
2. Tense yang digunakan yaitu simple present tense
3. Hanya fokus pada satu objek tersebut.
B. Struktur Descriptive Text (Generic Structure)
1. Identification (identifikasi)

adalah

pendahuluan,

berupa gambaran umum tentang suatu topik.
2. Description (deskripsi) adalah berisi ciri-ciri khusus
yang dimiliki benda, tempat, atau orang yang
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dideskripsikan. Misalnya sifat-sifat, tampilan fisik,
dan hal lain yang dituliskan dengan spesifik.
C. Unsur kebahasaan Descriptive Text
1. Noun: Menggunakan kata benda yang spesifik,
seperti misalnya my cat, my boyfriend, National
Monument.
Selain

itu,

sering

menggunakan adjective (kata

juga

sifat)

untuk

memperjelas penggunaan noun atau kata benda,
seperti a

big

house,

a

smart

student,

an

independence woman.
2. Simple present tense: menggunakan kata kerja
dasar

atau

bentuk

pertama

(verb

1)

serta

menggunakan kata kerja yang dapat menunjukkan
kepemilikan

atau

keadaan

sebuah

objek. Descriptive text menggunakan simple present
tense karena descriptive text menceritakan sebuah
fakta dari objek yang dideskripsikan. Misalnya My
office has 22 floors, Azka is pretty, dan lain-lain.

3. Action verbs: Menggunakan kata kerja yang
menunjukkan

sebuah

kegiatan

atau

sebuah
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aktifitas yang bisa dilihat. Misalnya, sleep, walk,
sing, dance, dll.
4. Figurative language: Menggunakan bahasa yang
figurative atau menggambarkan sesuatu, Biasanya
menggunakan

sebuah

metafora

untuk

memberikan ilustrasi kepada pembaca.
Misalnya:
My love for you is as big as the ocean. – Cintaku
padamu seluas lautan.
Her skin is as white as the snow – Kulitnya seputih
salju.
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Chapter 5

ANNOUNCEMENT

3.5 Menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan
beberapa teks khusus dalam bentuk pemberitahuan
(announcement), dengan memberi dan meminta informasi
terkait kegiatan sekolah / tempat kerja, sesuai dengan konteks
penggunaannya
4.5 Menyusun teks khusus dalam bentuk pemberitahuan
(announcement), lisan dan tulis, pendek dan sederhana,
dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur
kebahasaan, secara benar dan sesuai konteks
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Announcement merupakan salah satu teks yang sifatnya
informative dalam bentuk lisan atau tulis yang berisi sesuatu
untuk di ketahui oleh semua orang. Namun, tidak semua
orang yang mendengar atau membaca pengumuman
tersebut

berkepentingan

atas

pengumuman

tersebut.

Pengumuman dapat kita dengar atau baca dimana saja,
misalnya pengumuman lisan disekolah atau di tempattempat umum, sedangkan pengumuman tertulis dapat kita
baca di papan pengumuman, di majalah, dan di koran.
A. Jenis Announcement
1. Pengumuman kehilangan
2. Berita Duka
3. Berita pernikahan, ulang tahun, peresmian dan
kelahiran
4. Pengumuman Pemenang
5. Lowongan pekerjaan
6. Iklan
7. Laporan kegiatan /acara
8. Pemberitahuan/ himbauan dari pemerintah
B. Tujuan Announcement
Tujuan

announcement

memberitahukan
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informasi

text
tentang

adalah
sebuah

untuk
acara,

Lowongan

pekerjaan,

penerimaan

murid

baru,

penerimaan mahasiswa baru, dan sebagainya dengan
memberikan informasi yang berbentuk formal kepada
masyarakat umum atau masyarakat tertentu (To give a
formal written notice of certain events)
C. Generic Structure Announcement
1. Title: Ini adalah bagian yang paling penting karena
mewakili isi keseluruhan dari pengumuna tersebut.
Meski begitu kadang tidak disebutkan dengan
jelas.
2. Explanation:

Penjelasan

lebih

tesebut.

Biasanya

pengumunan

lanjut

tentang

terdiri

dari

informasi dasar yang mencakup: jenis kegiatan,
waktu, tempat, dan partisipant.
D. Bagian-bagian

Announcement

(gunakan

sesuai

kebutuhan)
1. Judul atau jenis kejadian (The title/type of event)
2. Tanggal dan waktu (date and time)
3. Tempat (place)
4. orang/alamat

yang

dapat

dihubungi

(contact

person/address)
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E. Contoh Announcement
Informasi
Kehilangan

Iklan
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Chapter 6

3.6 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 yang
dilakukan/terjadi di waktu lampau yang merujuk waktu
terjadinya dan kesudahannya, sesuai dengan konteks
penggunaannya. (Perhatikan unsur kebahasaan simple past
tense vs present perfect tense)
4.6 Menyusun teks interaksi transaksional, lisan dan tulis,
pendek dan sederhana, yang melibatkan tindakan unsur dan
meminta informasi terkait keadaan/tindakan/ kegiatan/
kejadian yang dilakukan/terjadi di waktu lampau yang
merujuk waktu terjadinya dan kesudahannya, dengan
memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur
kebahasaan yang benar dan sesuai konteks
Pembahasan kali ini berhubungan dengan materi simple
past tense dan present perfect tense. Dengan demikian, di
dalam buku ini akan membahas kedua tenses tersebut dan
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diharapkan pembaca dapat mengembangkannya kepada
KI/KD yang dituju.
A. Simple Past Tense
Simple past merupakan salah satu tenses yang
digunakan untuk membicarakan tentang aktivitas atau
situasi yang dimulai dan berakhir pada masa lampau.
1. Rumus yang digunakan simple past tense:
a. Simple past – verbal
- Positive: S + V2 + O/C
- Negative: S + did not (didn’t) + Vbase + O/C
- Interrogative: did + S + Vbase + O/C?
- Short Answer: Yes, S + did / No, S + didn’t
b. Simple past – nominal
- Positive: S + was/were + C
- Negative: S + was/were not + Vbase + C
- Interrogative: was/were + S + Vbase + C?
- Short Answer: Yes, S + was/were
Short Answer: No, S + wasn’t/weren’t
- Was digunakan untuk I, she, he, it
- Were digunakan untuk you, they, we
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2. Simple

past

dapat

diketahui

berdasarkan

penggunaan Verb-nya. Verb yang digunakan disebut
sebagai simple past verb atau sering ditulis V2 untuk
mempermudah penulisan rumusnya.
a. Pola perubahan Verb base ke simple past
bisasanya adalah terdapat penambahan –ed
pada akhir kata verb. Contohnya: finish –
finished.
b. Verb yang perubahan terstruktur tersebut disebut
sebagai regular verb.
c. Akan

tetapi

ada

beberapa

verb

yang

perubahannya tidak terstruktur, dan verb ini tidak
ada pola perubahannya. Untuk mengingatnya
haruslah dihafal. Verb yang perubahannya ke
bentuk past tidak terstruktur disebut irregular
verb.
3. Keterangan waktu yang digunakan pada tenses ini
adalah yesterday, last, dan ago.
a. Untuk kata yesterday biasanya digunakan begitu
saja atau ada tambahan kata morning, afternoon,
dan evening di belakang kata yesterday sesuai
kebutuhan.
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b. Kemudian penggunaan kata last, kata last
biasanya

disandingkan

dengan

kata

night,

kemudian dengan periode waktu yang lama
(week, month, year), musim (winter, fall, summer,
dan spring), ataupun disandingkan dengan namanama hari.
c. Sedangkan ago, yang memiliki arti “lalu (masa
lalu)” digunakan setelah keterangan jangka waktu
tertentu (five minutes + ago, two hour + ago, six
month + ago, dan lain sebagainya)

B. Present Perfect Tense
Present perfect tense merupakan tenses yang
dipakai untuk menyatakan kejadian yang dimulai
sejak masa lampau dan masih belanjut di masa
sekarang. Pada dasarnya tenses ini digunakan untuk
mengungkapkan sesuatu yang terjadi, terjadinya
sebelum saat ini.
1. Rumus present perfect tense
a. Positive: S + have/has + V3 (Past Participle)
Penyingkatan

pronoun

+

has/have

bisa

disingkat menjadi ‘s atau ‘ve (contoh: I’ve,
atau she’s)
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b. Negative: S + have/has + not + V3 (Past
Participle)
Penyingkatan pada kalimat negative has/have
not bisa ditulis hasn’t atau haven’t
Interrogative: have/has + S + V3 (Past
Participle)
c. Short Answer: yes, S + has/have
Short Answer: No, S + hasn’t/haven’t
d. Penggunaan kata since dan for
Dalam present perfect tense kata hubung
yang

digunakan

adalah

since

dan

for.

Penggunaan since digunakan untuk waktu
yang spesifik sedangkan penggunaan kata for
digunakan untuk waktu yang lebih panjang.
Exp: since February, since nine o’clock, since
1996
Exp: for two month, for 30 minutes, for four
days, for three years.
e. Sama halnya dengan simple past tense,
present perfect pun ada pemabagian verb
nya, ada regular verb yang polanya sama
dengan regular verb milik past tense dan ada
pula irregular verb.
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Simple Past Tense

Present Perfect Tense

-

I was student 2 years ago.

-

Sinta woke up at 04:00 -

Fanes has written the

o’clock

resume for 30 minutes.

yesterday
-

morning.
-

I have seen it.

Bayu hasn’t submitted

Nurul finished the task last

the

night.

February.

-

Okta wasn’t teacher

-

Wondo didn’t wake up on

-

time yesterday morning.
-

-

Did

you

go

to

task

since

Have they seen the
movie?

-

school -

Yes, they have
No, they haven’t

yesterday?

Perbedaan
Simple Past

Present Perfect

Lia finished her homework two

Nurul has already finished

hours ago

her homework

kedua contoh di atas sekilas terlihat sama, pada contoh
simple past dapat kita ketahui bahwa si Lia sudah
menyelesaikan PRnya 2 jam yang lalu. Sedangkan pada
contoh present perfect maksudnya adalah Nurul telah
menyelesaikan

PRnya pada waktu yg tidak spesifik

sebelum dia dibicarakan. Jadi intinya, untuk simple past
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waktunya specific dimasa lampau dan untuk present
perfect waktu tidak spesifik dimasa lampau.
Simple Past

Present Perfect

Homsah was in Pekalongan

Neni

for 2 weeks.

Pekalongan for 2 weeks.

has

been

in

Pada contoh simple past bermakna Homsah (waktu itu)
berada di Pekalongan selama 2 minggu. Sedangkan untuk
present perfect artinya Neni sudah di Pekalongan selama 2
minggu.

Berikut daftar verb yang masuk dalam irregular verb untuk
simpe past (V2) dan past participle (V3)
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Chapter 7

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

3.7 Menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan
beberapa teks recount lisan dan tulis dengan memberi dan
meminta informasi terkait peristiwa/pengalaman sesuai dengan
konteks penggunaannya
4.7 Menyusun teks recount lisan dan tulis, pendek dan sederhana,
terkait peristiwa/pengalaman, dengan memperhatikan fungsi
sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, secara benar dan
sesuai konteks
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A. Recount text
Merupakan teks yang digunakan untuk menceritakan
sesuatu yang sudah terjadi. Teks ini bisa menceritakan
tentang recount berbentuk fiksi maupun cerita yang
benar-benar terjadi.
Recount text memiliki kesamaan dengan teks lain
yaitu

teks

narrative.

Keduanya

sama-sama

menceritakan sesuatu yang sifatnya lampau. Untuk
membedakan keduanya, ciri dari narrative mengangkat
permasalahan atau konflik dalam ceritanya, sedangkan
dalam recount tidak menyajikan konflik cerita karena
recount hanya menceritakan ulang kejadian secara
berurutan.
1. Macam-macam Recount
Recount text memiliki beberapa macam jenis teks
yang

bisa

digunakan

untuk

Anda

menulis.

Disesuaikan dengan tujuan dari tulisan itu sendiri.
Macam-macam jenis recount text bisa dilihat di
bawah ini:
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a. Personal recount
Personal recount adalah recount text yang
berfungsi menceritakan tentang pengalaman
pribadi penulis.
b. Factual recount
Factual recount adalah recount text yang
berfungsi untuk menyajikan laporan peristiwa
yang benar-benar terjadi, seperti laporan
percobaan ilmu pengetahuan ataupun laporan
kepolisian.
c. Imaginative
Imaginative adalah jenis recount text yang
berfungsi menyajikan sebuah cerita imaginatif.
Lalu menuliskan peristiwa atau kejadian yang
telah terjadi.
2. Struktur Recount Text
a. 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
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informasi yang diperlukan untuk memahami
keseluruhan dari teks.
b. Events
Di

tahap

kedua

ini,

penulis

dapat

menyampaikan atau mengisahkan kejadian
atau peristiwa yang terjadi. Penulis diminta
untuk menulis cerita dalam urutan kronologis.
Seperti ‘In the first day... . In the next day... .
In the last day...’
c. Reorientation
Tahapan terakhir ini merupakan tahapan
pengulangan pengenalan yang ada di tahap
pertama. Pengulangan yang ada merangkum
semua

peristiwa

atau

kejadian

yang

diceritakan.
Di tahapan terakhir, penulis bisa menuliskan
rangkuman

dari

semua

peristiwa

atau

kejadian yang diceritakan. Penulis juga bisa
menuliskan komentar atau kesan personal
terhadap peristiwa atau kejadian yang telah
terjadi.
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3. Ciri-Ciri Recount Text
Pada saat menulis sebuah recount text, pastikan
ciri-ciri berikut terdapat pada tulisan Anda;
a. Menggunakan kalimat past tense
Contoh : I spent my summer in Yogyakarta
and I was very happy.
b. Menggunakan action verbs
Contoh : spent, went, brought, took, dll
c. Menggunakan adverb dan adverbial phrase
untuk mengungkapkan waktu, tempat dan
cara.
Contoh : last month, in Malang, lately, dll
d. Menggunakan

conjunction

dan

time

connectives untuk mengurutkan peristiwa atau
kejadian.
Contoh: and, or, after that, dll
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Orientation

4. Contoh Recount

Events

Reorientation
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Chapter 8

Pict source:
https://dongengceritarakyat.com/cerita-rakyat-dari-lampung-terbaik/

3.8 Menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur
kebahasaan beberapa teks naratif lisan dan tulis dengan
memberi dan meminta informasi terkait legenda rakyat
sederhana, sesuai dengan konteks penggunaannya
4.8 Menyajikan teks naratif pendek dan sederhana terkait
legenda rakyat secara lisan dan tulis dengan
memperhatikan fungsi social, struktur teks dan unsur
kebahasaan secara benar dan sesuai konteks
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Narrative Text adalah penjelasan dari suatu kejadian
atau kumpulan kejadian yang lengkap dan signifikan. Yang
mana teks ini memiliki 5 hal sebagai ciri dari teks ini sendiri.
Kelimanya itu ialah teks ini memiliki situasi, kemudian
terdapat konflik yang disajikan, terdapat penyelesaian, ada
hasil dan terdapat makna atau nilai yang diungkapkan dalam
cerita

ini.

Narrative

text

bertujuan

untuk

menghibur

pembacanya.
Cerita yang disajikan dalam narrative text biasanya
berupa: legenda, fables, cerita tentang manusia dg hewan,
kisah percintaan, atau cerita rakyat lain.
A. Generic Structure of Narrative Text
1. Orientation: pengenalan tokoh dan setting
2. Complication:

pergesekan

atau

pemunculan

masalah yang terjadi dengan orang lain atau di
dalam individu
3. Resolution: Tahap penyelesaian masalah
4. Re-orientation:

penutup

untuk

reorientation

sifatnya tidak selalu ada pada teks narrative
(opsional)
5. Coda: nilai yang dapat diambil, bisa dimunculkan
di text ataupun tidak sifatnya optional.
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B. Language Features
1. Noun: teks ini menggunakan noun, kata yang
digunakan

untuk

mengidentifikasi

tokoh

dan

tempat
2. Adjective: untuk mengungkapkan perasaan atau
menjelaskan tokoh dalam text
3. Verbs: untuk menyuguhkan aksi
4. Adverbs: menampilkan waktu dan tempat
5. Conjunction: untuk menghubungkan kata atau
kalimat
6. Past tense
C. Contoh Narrative Text – Legenda Rakyat Sederhana

Orientation
Complication

Resolution

Source: http://britishcourse.com/contoh-narrative-text-origin-of-kota-bumi-lampung-besertaterjemahannya.php
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Chapter 9

3.9 Menganalisis fungsi social, struktur teks dan unsur
kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk memo,
menu, schedule dan signs dengan memberi dan
meminta informasi terkait kegiatan sekolah atau tempat
kerja, sesuai dengan konteks penggunaannya di dunia
kerja.
4.9 Menyusun teks khusus dalam bentuk memo, menu,
jadwal dan tanda-tanda (signs) lisan dan tulis, pendek
dan sederhana, dengan memperhatikan fungsi sosial,
struktur teks dan unsur kebahasaan secara benar dan
sesuai konteks.
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A. Memo
Memo adalah pesan yang ditulis secara
singkat, jelas, dan mudah dipahami. Memo berfungsi
untuk menginformasikan, mengajak atau sebagai
sarana komunikasi yang berisi tentang tujuan penulis
dan berisi tentang hal-hal yang dibutuhkan oleh
pembaca.
Memo dapat digunakan dalam kondisi formal
maupun informal. Dalam kondisi formal biasanya
digunakan oleh pimpinan perusahaan kepada para
karyawan. Sedangkan dalam kondisi informal bisa
digunakan sebagai surat pernyataan informal seperti
pesan yang dikirim sesama teman, kerabat, maupun
ke orang lain.
Memo biasanya berupa bentuk pertanyaan,
pesanan, informasi, peringatan, permintaan ataupun
harapan.
1. Jenis-jenis Memo
a. Official Memo atau Memo Formal
Memo ini biasaya digunakan oleh agency atau
perusahaan

kepada

bawahan

ataupun

sebaliknya.
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1) Struktur Memo Formal
a) To: orang atau pihak yang dituju
b) From: orang atau pihak yang menulis
memo
c) Date: tanggal penulisan memo
d) Subject: topic yang dibahas dalam
memo
e) Content: pesan atau isi yang akan
disampaikan dalam memo
b. Unofficial Memo atau Informal Memo
Informal memo adalah memo yang hanya
digunakan

dalam

kehidupan

sehari-hari.

Memo ini ditujukan kepada teman, kerabat
ataupun

keluarga

dan

tidak

melibatkan

perusahaan ataupun lembaga apapun.
1) Struktur Informal Memo
a) To: penerima atau orang / pihak
yang dituju
b) From: pengirim atau yang menulis
memo
c) Content:

pesan

yag

disampaikan oleh pengirim
d) Name: nama pengirim
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akan

2. Contoh Memo
a. Formal Memo
MEMO
To

: All Employees

From

: Nanda Abdul Azis, Head Manager

Date

: March, 16th , 2020

Subject : Our Company Anniversary
Next Sunday, we are going to celebrate our
company anniversary.
It will be held at 10:00 a.m. on March, 22th, 2020.
There will be bazaar and door prizes for the
employees. I hope you can attend this celebration
on time.

b. Informal Memo
To: Mom

Mom, I borrowed your clutch bag. The one with
black suede colour and two side pockets. I need
it for Bima’s birthday party tonight.
Thank you so much!

AMINAH
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B. Menu
Menu dalam istilah Prancis “le menu”
yang berarti daftar makanan yang disajikan
kepada tamu di ruang makan.Oleh orang
Inggris menu disebut juga “Bill of Fare”.
Menu

adalah

menyiapkan
merupakan

pedoman

bagi

makanan/hidangan,
penuntun

bagi

yang
bahkan

mereka

yang

menikmatinya karena akan tergambar tentang
apa dan bagaimana makanan tersebut dibuat.
1. Fungsi menu
Menu digunakan sebagai pedoman bagi:
a. Bagian

dapur:

menentukan

bahan

makanan, menentukan jumlah alat, dan
menentukan jumlah personalia
b. Di Restaurant: menentukan table set up,
menentukan
makan

jumlah

(cutleries),

dan
dan

jenis

alat

menentukan

jumlah personalia.
c. Pelayan:

Menyiapkan

alat-alat

yang

diperlukan seperti cutleries, dish, dan
lain-lain.
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d. Pengunjung: sebagai alat atau media
penuntun dalam menentukan pilihan,
dan sebagai pedoman dalam membeli
makanan
2. Berdasarkan waktunya
Berdasarkan

waktunya,

menu

dibagi

menjadi tiga yaitu: breakfast, lunch, dan
dinner.
3. Struktur of Menu
a. Appetizer: hidangan dengan rasa yang
dominan asam dan disajikan dalam
porsi

kecil.

Hidangan

ini

biasanya

digunakan untuk menggugah selera
makan. Contohnya: soup.
b. Main

Course:

makanan

yang

dihidangkan sebagai makanan pokok
kepada tamu. Contohnya: nasi atau
kentang, daging, sayur, sambal, dan
lain-lain.
c. Desert:
pada

makanan
akhir

yang

acara

dihidangkan

atau

makanan
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penutup. Contohnya: buah, kue, jus dan
lain sebagainya.
C. Schedule
Schedule atau jadwal, adalah bentuk dasar dari
sebuah manajemen waktu, yang terdiri dari daftar
waktu dari tugas, kegiatan, atau tindakan yang
kemungkinan akan dilakukan, atau sebuah urutan
kejadian-kejadian yang dilaksanakan.
1. Tujuan
Tujuan

dibuatnya

jadwal

adalah

sebagai

pengingat tentang waktu kegiatan yang akan
dilaksanakan, untuk mengelola kegiatan dengan
baik,

serta

untuk

memudahkan

kita

untuk

melakukan sesuatu dengan benar.
2. Jenis Schedule
Berikut ini ada beberapa jenis dari schedule,
yaitu:
a. Class schedule
Class schedule merupakan salah satu jenis
jadwal kegiatan atau pelajaran yang berlaku
hanya di sekolah dengan tujuan memberikan
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informasi rangkaian pelajaran yang diajarkan
pada hari tertentu atau tentang agenda lain
yang dilaksanakan di sekolah.
b. Flight schedule
Flight schedule atau jadwal penerbangan
merupakan salah satu jadwal yang sering
dijumpai di bandara yang bertujuan memberi
informasi

rangkaian

keberangkatan

atau

kedatangan suatu pesawat. Schedule ini pun
dilengkapi dengan informasi jenis pesawat,
daerah tujuan serta waktu.
c. Train schedule
Train

schedule

atau

jadwal

kereta

api

merupakan salah satu jenis jadwal yang bisa
kita lihat pada stasiun kereta api yang mana
fungsinya untuk memberi informasi rangkaian
keberangkatan atau kedatangan suatu kereta.
Train

schedule

juga

dilengkapi

dengan

informasi jenis kereta, daerah tujuan dan
waktu.
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d. Bus schedule
Bus

schedule

merupakan

jadwal

bus.

Schedule ini bisa dilihat pada terminal sekitar.
Tujuan schedule ini adalah memberi informasi
tentang keberangkatan dan kedatangan suatu
bus. Dilengkapi dengan informasi jenis bus,
daerah tujuan dan waktu. Untuk jenis ini, bus
yang

biasanya

memiliki

fasilitas

yang

memenuhi standar seperti adanya pendingin
ruangan.
3. Contoh Schedule
a. Class Schedule
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b. Flight Schedule

c. Train Shedule

d. Bus Schedule
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D. Sign
Secara umum, sign adalah symbol yang
terdiri dari tanda peringatan, tanda perintah, tanda
larangan, dan petunjuk arah.
1. Traffic Signs
Traffic signs/rambu lalu lintas merupakan bagian
dari peralatan jalan yang terdiri dari symbol,
tulisan, angka, kalimat, dan atau kombinasi
antara

dua

bentuk,

yang

digunakan

untuk

mengontrol lalu lintas yang berbentuk peringatan,
larangan,

perintah,

ataupun

arahan

atau

informasi.
a. Tujuan rambu lalu lintas
1) Mengurangi kecelakaan lalu lintas
2) Menciptakan keamanan bagi pengguna
jalan
3) Mendisiplinkan pengguna jalan
4) Menghindari kecelakaan dan korban
5) Memberikan arahan kepada pengendara
6) Memberikan peringatan tentang tempat
berbahaya dan lain sebagainya
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2. Jenis-Jenis Sign
a. Warning Sign
Rambu peringatan berwarna dasar kuning.
Bentuk umumnya yaitu segi empat belah
ketupat. Dan untuk warna gambar dengan
garis

hitam

menunjukkan

merupakan
bahaya.

symbol
Untuk

untuk

memberi

peringatan kemungkinan ada bahaya atau
tempat berbahaya di depan pengguna jalan.

b. Mandatory Signs
Mandatory signs atau rambu perintah bentuk
umumnya yaitu lingkaran dengan warna
dasar

biru

dengan

gambar

atau

huruf
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berwarna

putih

yang

berfungsi

sebagai

symbol instruksi keselamatan.

c. Prohibition Signs
Prohibition signs atau rambu larangan, bentuk
umumnya adalah lingkaran dengan warna
dasar putih dikelilingi dengan garis berwarna
merah serta gambar utama dengan warna
hitam. Rambu ini berfungsi sebagai larangan,
misalnya dilarang berhenti, dilarang parker,
dan lain sebagainya.
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d. Information / Direction Signs
Information

atau

direction

signs

pada

umumnya berbentuk segi empat dengan
warna dasar hijau dan untuk gambar utama
adalah putih. Rambu petunjuk ini berfungsi
untuk memandu pengguna jalan selama
perjalanan

atau

memberi

informasi

lain

kepada pengguna jalan. Rambu ini biasanya
menunjukkan jurusan, batas wilayah, dan
lokasi fasilitas umum.
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Chapter 10

3.10 Menerapkan fungsi social, struktur teks dan unsur
kebahasaan teks interaksi transaksional lisan dan tulis
yang melibatkan tindakan memberi dan meminta
informasi terkait perbandingan kata sifat sesuai
dengan bidang keahlian dan konteks penggunaannya.
4.10 Menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis
yang melibatkan tindakan member dan meminta
informasi terkait perbandingan kata sifat dengan
memperhatikan fungsi social, struktur teks dan unsur
kebahasaan yang benar dan sesuai konteks.
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Comparison Degree
Comparison degree adalah tingkat perbandingan,
dimana comparison degree ini sering digunakan untuk
membandingkan adjective ataupun adverb dari dua hal atau
lebih dengan macam-macam tingkatan. Tingkatan dalam
comparison degree secara umum dikenal dengan 3
tingkatan yaitu positive degree, comparative degree, dan
superlative degree.
A. Positive Degree
Positive degree merupakan tingkatan yang
paling dasar dalam comparison degree. Positive
degree

dalam

pengaplikasiannya

merupakan

penggunaan adjective maupun adverb sebagaimana
mestinya tanpa membandingkan apapun. Akan tetapi
positive degree pun dapat digunakan dalam hal
membandingkan sesuatu (Adjective atau adverb)
yang sifatnya setara. Sehingga ketika melakukan
perbadingan tidak mengubah bentuk dari adjective
maupun adverb itu sendiri.
Berikut

beberapa

contoh

penggunaan

adjective dan adverb pada positive degree:
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1. Positive Degree
Bentuk positive degree sederhana ini adalah
penggunaan

positive

membandingkan

degree

apapun.

yang

tidak

Penggunaannya

sebagaimana mestinya adjective dan adverb itu
digunakan. Contoh:
a. She is beautiful
b. Septi sings beautifully
2. Positive degree dengan as…as dan less ...
than
Bentuk positive degree yang ini sudah digunakan
untuk menyatakan kesetaraan antara benda satu
dengan

yang

lainnya.

Ia

digunakan

untuk

menyatakan persamaan kondisi antara dua hal
(persamaan

sifat/

adjective

maupun

keterangan/adverbnya).
Rumus penggunaannya adalah sebagai berikut:
Noun + Verb + as adjective/adverb as + Noun
Bisa juga diberi tambahan “just” sebelum kata as
pertama yang artinya sama persis
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Contohnya:
a. Badrun is 16 years old. Wondo is 16 years
old. bisa dituliskan seperti ini: Badrun is as
old as Wondo.
b. I walk as slowly as you.
I walk just as slowly as you.
Fungsi as adjective/adverb as ini pun ada bentuk
negativenya,

di

sini

masih

menggunakan

adjective dan adverb dalam bentuk positive
degree, akan tetapi makna yang dihasilkan dari
bentuk negative ini megarah pada makna dari
comparative degree yang membandingkan dua
hal dengan salah satunya lebih atau kurang dari
satu yang lain:
…. + not as adjective/adverb as + ….
…. + not quite as adjective/adverb as + ….
…. + not nearly as adjective/adverb as + ….
Contoh:
a. I walk not as slowly as you
b. I walk not quite as slowly as you
Pada penambahan kata quite bermakna
bahwa

saya

berjalan

agak

tidak

sama
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pelannya denganmu (artinya perbedaannya
hanya sedikit)
c. I walk not nearly as slowly as you
Sedangkan pada kalimat nomor tiga ini
bermakna saya berjalan nyaris tidak sama
pelannya denganmu
(artinya

perbedaannya,

sangat

berbeda

hampir tidak ada kesamaan sama sekali)
Kemudian selain penggunaan as…as adapun
penggunaan

less

adjective/adverb

than.

Penggunaan rumus ini memiliki makna yang
sama

dengan

penggunaan

not

as

adjective/adverb as.
Contoh:
a. This dress is not as expensive as that dress.
b. This dress is less expensive than that dress.
Kedua contoh di atas memiliki makna yang sama,
hanya

saja

ada

perbedaan

tata

cara

penggunaannya.
a. Untuk penggunaan not as …. as, bisa
digunakan

bersamaan

dengan

adjective

maupun adverb dengan 1 syllable atau satu
suku kata bahkan lebih.
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b. Sedangkan penggunaan less … than tidak
bisa digunakan pada adjective atau adverb
yang memiliki satu suku kata
- A pan is not as large as a book
- A pan is less large as a book
3. Positive degree dengan like
Untuk

menyatakan

kesamaan

bisa

juga

menggunakan kata like. Dan pada penggunaan
kata like ini pun bisa disandingakan dengan
penggunaan positive degree baik itu adjective
maupun adverb. Rumus yang digunakan adalah
sebagai berikut:

Noun + V + Adjective/adverb +
like + Noun
Contoh:
a. She is tall like her mother
b. The boss is not ugly like the one in the
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4. Positive degree dengan alike
Penggunaan kata alike ini memiliki makna yang
sama dengan penggunaan kata like pada materi
nomor tiga. Hanya saja penempatan rumusnya
yang berbeda. Untuk kata alike diletakkan pada
akhir kalimat inti. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat
pada rumus berikut:
Pronoun/noun + positive degree + noun + V +
alike
Contoh:
Our delicious noodles are alike.
The two bright diamonds are alike.
5. Positive degree dengan as + subject
Pada

rumus

ini

adjective

yang

digunakan

umumnya diletakkan di awal sebelum kata as dan
kata as nya tidak berulang seperti contoh
sebelumnya karena pada jenis ini langsung diikuti
subjectnya. Pengaplikasiannya dapat dilihat pada
rumus dan contoh berikut ini:
Subject + verb + positive degree + as +
Subject
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Contoh:
a. My

son

kindness

is

as

his

cousin’s

kindness.
b. The lightness of the cake is as a book.

B. Comparative Degree
Seperti yang sudah sedikit disinggung dalam
materi positive degree. Comparative degree adalah
perbandingan antara dua hal yang mana salah
satunya memiliki kelebihan dari satu yang lainnya.
Comparative
penggunaan

degree

tambahan

kata

ditandai

dengan

more

sebelum

adjective/adverb atau penggunaan imbuhan akhiran
–er pada adjective/adverb yang digunakan. Dan
rumus comparative degree adalah sebagai berikut:
N + more adjective/adverb/adjective/adverb+er + than + N

Lalu kapan kita menggunakan more dan kapan
menggunakan –er?
Baiklah, berikut akan dibahas rumus penggunaan
more/er:
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1. Penggunaan more dalam comparative degree
Untuk

menggunakan

kata

more

dalam

comparative degree tidaklah asal digunakan pada
adjective/adverb manapun. Penggunaan more ini
kita lakukan ketika:
a. Adjective atau adverb yang kita gunakan
terdiri dari 2 suku kata atau dalam bahasa
inggris dikenal dengan 2 syllables
b. Adjective

yang

digunakan

merupakan

adjective yang panjang
c. Adverb yang digunakan merupakan adverb
yang

berakhiran

dengan

–ly

huruf

*pengecualian untuk adjective/adverb dari
kata early dia menggunakan imbuhan –er.
2. Penggunaan imbuhan –er dalam comparison
degree
a. Imbuhan

–er

digunakan

pada

adjective

ataupun adverb yang terdiri dari satu suku
kata
b. Imbuhan

ini

pun

bisa

digunakan

pada

beberapa kata yang terdiri dari dua suku kata.
Yakni pada adjective yang berakhiran kata –y.
huruf –y pada adjective ini akan berubah
74 | Trisvo Handoyo, S. Pd

menjadi huruf i dan diakhiri dengan huruf –er,
contohnya busy  busier, pretty  prettier
c. Adapun adjective yang digunakan untuk
comparative degree dengan kata more bisa
digunakan juga pada comparative degree
pada imbuhan –er. Adjective itu diantaranya:
able, angry, clever, common, cruel, friendly,
gentle, handsome, narrow, pleasant, polite,
quite, simple, dan sour.
Selain kedua penggunaan tersebut, comparative juga
menggunakan adjective/adverb yang tidak berpola
atau tidak beraturan atau disebut dengan irregular
adjective dan irregular adverb. Ketika comparative
degree

menggunakan

irregular

adjective/adverb

maka tidak menggunakan more/-er akan tetapi kata
yang digunakan adalah sebagai berikut:
Adjective

Comparative

Good

Better

Bad

Worse

Adverb

Comparative

Well

Better

Badly

Worse

Far

Farther /further*
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*untuk kata farther dan further, keduanya dapat
digunakan untuk menyatakan jarak fisik suatu
yang dijelaskan. Contohnya: I walk farther/further
than my friend do.



Sedangkan untuk menyatakan sesuatu yang
berarti “tambahan” yang bisa digunakan hanyalah
kata further.
Contohnya: I need further information.

C. Superlative Degree
Untuk

perbandingan

tingkat

selanjutnya

adalah superlative degree. Superlative degree itu
sendiri adalah perbandingan yang membandingkan
satu orang atau sesuatu yang ada dalam kelompok
tertentu dibandingan dengan keseluruhan yang ada
pada kelompok tersebut.
Berbeda dengan comparative, ciri superlative
yaitu dapat dilihat pada penggunaan kata most
sebelum

adjective/adverb

atau

menggunakan

imbuhan –est yang diletakkan sebagai akhiran
adjective/adverb yang akan digunakan.
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Rumus superlative degree:
N + the most adjective/adverb/adjective/adverb+est+ N

Cara penggunaan more/-est adalah sebagai berikut:
1. Penggunaan most dalam superlative degree
Untuk menggunakan kata most dalam superlative
degree pun memiliki aturan sama halnya seperti
penggunaan more pada comparative degree.
Untuk aturan penggunaan kata most pada
superlative degree yaitu:
a. Most dapat digunakan pada adjective/adverb
yang terdiri dari dua suku kata
b. Most digunakan pada adverb yang yang
berakhiran dengan huruf –ly *pengecualian
untuk adjective/adverb dari kata early dia
menggunakan imbuhan –est.
2. Penggunaan imbuhan –est pada comparative
degree
a. Imbuhan

–est

sering

digunakan

pada

adjective/adverb yang terdiri dari satu suku
kata
b. Imbuhan

ini

pun

bisa

digunakan

pada

beberapa kata yang terdiri dari dua suku kata.
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Yakni pada adjective yang berakhiran kata –y.
huruf –y pada adjective ini akan berubah
menjadi huruf i dan diakhiri dengan huruf –
est, contohnya busy  busiest, pretty 
prettiest
c. Adapun adjective yang digunakan untuk
superlative degree dengan kata most bisa
digunakan juga pada superlative degree pada
imbuhan –est. Adjective itu diantaranya: able,
angry, clever, common, cruel, friendly, gentle,
handsome, narrow, pleasant, polite, quite,
simple, dan sour.
Selain kedua penggunaan tersebut, superlative
degree juga menggunakan adjective/adverb yang
tidak berpola atau tidak beraturan atau disebut
dengan irregular adjective dan irregular adverb.
Hal ini sama seperti yang ada pada comparative
degree.

Untuk

superlative

superlative

degree

degree,

menggunakan

ketika
irregular

adjective/adverb maka tidak menggunakan most/est.
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Penggunaan superlative degree tak beraturan
(tidak menggunakan most/-est) adalah sebagai
berikut:
Adjective

Superlative

Good

The Best

Bad

The Worst

Adverb

Superlative

Well

The best

Badly

The worst

Far

Farthest /furthest

*) Materi Tambahan
Untuk bentuk comparison dikenal juga comparison yang
tidak

melibatkan

more/most

atau

–er/-est.

Pada

perbandingan ini menggunakan kata the same, similar,
different, like dan alike.
A. Comparison menggunakan the same
Pada jenis ini kata the same digunakan sebagai
adjective yang menyatakan sesuatu itu sama.
Kemudian ciri penggunaan kata the same adalah:
1. Kata the akan selalu ada sebelum kata same.
Contohnya: Lia and Nurul have the same books.
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2. The same bisa diikuti dengan as
Contoh: This book is the same as that books.
3. Ada kemungkinan noun hadir diantara kata the
same dan kata as
Contoh: She is the same age as my girlfriend.
B. Comparison menggunakan similar
Untuk kata similar digunakan sebagai adjective yang
menyatakan kesamaan. Dan ciri-ciri penggunaan
similar pada comparison yaitu kata similar dapat
diikuti dengan kata to.
Berikut contoh penggunaan kata similar pada
comparison:
1. Sinta and Ida have similar books.
2. Their books are similar.
3. This book is similar to this one
C. Comparison menggunakan different
Kata different berarti berbeda. Jika merujuk pada arti
kata tersebut maka dalam comparison kata different
ini

digunakan

perbedaan.

untuk

Penggunaan

membandingkan
kata

ini

pun

suatu
dalam

comparison diikuti dengan kata from. Berikut contoh
dari penggunaan kata different dalam comparison:
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1. Wondo and Roni have different books.
2. Their books are different.
3. This book is different from that one.
D. Comparison menggunakan like
Penggunaan kata like sebelumnya sudah dijelaskan
dalam positif degree. Dan untuk pembahasan kali ini
penggunaan like akan dijelaskan lebih lanjut. Kata
like

digunakan

sebagai

perbandingan

yang

menyatakan kemiripan dengan sesuatu.
Sebelum penggunaan kata like sebelumnya akan
diikuti dengan be. Rumus:
Noun + be like + Noun
atau bisa juga diikuti dengan Verb atau Kata kerja
tertentu yang berhubungan dengan indera seperti
look, sound, feel, smell, taste, act, dan sees.
Contoh penggunaan like dalam comparison:
1. My book is like your book.
2. She looks like my girlfriend.
3. The sounds like thunder.
4. This powder feels like sand.
5. The smells like gas.
6. This food testes like sea water.
7. Stop acting like a fool.
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8. He seems like a nice fellow.

E. Comparison menggunakan alike
Sama seperti penggunaan like, penggunaan alike
pun sudah dibahas pada positive degree. Pada
pembahasan kali ini akan melanjutkan pembahasan
lebih lanjut. Penggunaan kata alike bermakna mirip
atau sama. Penggunaan alike pun diikuti dengan be.
Rumus:
Noun and Noun + be alike
Dan alike pun bisa digunakan bersamaan dengan
beberapa verb selain verb be yaitu look, think, act,
talk dan dressed. Contoh penggunaan alike dalam
comparison adalah sebagai berikut:
1. My book and your book are alike.
2. Ida and sinta look alike.
3. We think alike.
4. Most-four-year-olds act alike.
5. Rori and Sali talk alike.
6. Khusni and bayu are dressed alike.
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Chapter 11

Pict source:
https://azuharu.net/wp-content/uploads/2013/10/bingung-arah.jpg

3.11 Menganalisis fungsi social, struktur teks dan unsur
kebahasaan teks interaksi transaksional lisan dan tulis
yang melibatkan tindakan memberi dan meminta
informasi tentang petunjuk arah (direction) sesuai
dengan konteks penggunaannya di dunia kerja.
4.11 Menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis,
pendek dan sederhana, yang melibatkan tindakan
memberi dan meminta informasi tentang petunjuk arah
(direction) dengan memperhatikan fungsi social, struktur
teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai
konteks di dunia kerja.
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Dalam materi teks transaksional guna memberi atau
meminta informasi tentang petunjuk arah atau dalam bahasa
inggris dikenal dengan sebutan direction. Berikut beberapa
penggunaan kalimat atau kata dalam direction:
A. Ask
1. Ask someone the way
Dalam direction kita dapat menggunakan kata “ask
someone the way” ketika kita akan bertanya kepada
seseorang tentang bagaimana cara menuju lokasi
tertentu.
Contohnya:
a. I don’t know how to get railway station. I am going
to have to ask someone the way.
b. I can’t she the village on this map. I’ll have to stop
and ask someone the way.
c. We couldn’t find the hotel, but we asked a police
for directions.
2. Crossroads
Crossroads adalah dua tempat yang berlawaan atau
persimpangan.

Kata

crossroads

ini

pun

sering

digunakan dalam direction.
a. We didn’t know whether to turn right at the
crossroads or to go straight on.
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b. There was no signpost at the crossroads and we
turned left instead of right by mistake.
3. Roundabout
A roundabout atau sering kita sebut bundaran adalah
sebuah tempat yang merupakan area melingkar
sebagi

tempat

bertemunya

beberapa

jalan.

Penggunaan kata roundabout ini pun dapat ditemukan
dalam direction:
a. You take the first turn left at the roundabout.
b. Go straight on at the roundabout.

B. Direct
1. Could you direct us to ….?
Kita dapat meminta seseorang untuk mengarahkan
kita atau memberi tahu arah jalan kepada kita untuk
menuju ke tempat tujuan kita dengan menggunakan
frasa “could you direct us to ….?”
a. Could you direct us to the station railway, please?
b. Could you direct us to Minhajuth Thullab, please?
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C. Direction
1. Can you give us directions to….?
Kita dapat menggunakan frasa “Can you give us
directions to…?” ketika kita akan menanyakan
jalan atau meminta arahan menuju tempat tujuan
kita.
a. We’re looking for a school named SMK
Integral Minhajuth Thullab. Can you give us
directions to it?
b. Can you give us directions to Minhajuth
Thullab Islamic Boarding School?
2. Go….
Ketika kita akan memberi tahu jalan atau
memberi

arahan

jalan

kepada

seseorang

biasanya kita menggunakan kata perintah seperti
go, drive, dan turn:
a. Go across the bridge.
b. Drive along the main street.
c. Turn left along Forth Street at the end of the
town.
d. Turn right at the crossroads.
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D. Lose
1. Lose ….. way
Kata-kata ini biasanya digunakan untuk memberitahu
seseorang bahwa kita tersesat dan tidak tau arah
jalan.
a. A thick mist came down on the mountain and we
lost our way.
b. We lost our way, but, fortunately, we had a road
map in the car.
E. Lost
1. …. Lost
Kata lost juga digunakan sebagai ungkapan untuk
memberitahu seseorang bahwa kita telah tersesat.
a. We’re lost. Where’s the map?
b. We’re lost. We’re going to have to stop and ask
someone for directions.
F. Straight
1. Straight on
Penggunaan kata straight on digunakan untuk
pernyataan bahwa sesorang tersebut seharusnya
mengambil jalan lurus atau terus.
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a. We turned right when we should have gone
straight on.
b. Drive straight on through the town.
G. Stranger
1. I’m a stranger here
Kata

ini

sering

digunakan

seseorang

untuk

menyatakan bahwa dia baru ke lokasi tersebut dan
merasa asing dengan jalan yang ada di sekitar itu.
Biasanya digunakan sebagai pelengkap ketika kita
menjawab pertanyaan orang yang menanyakan jalan.
a. I’m sorry. I can’t tell you how to get to the school.
I’m a stranger here.
b. I’m sorry. I can’t give you directions. I’m a
stranger here.
H. Take
1. Take…
Ketika kita akan memberitahu seseorang tentang
arah jalan yang ditanya kita sering menggunakan
kata take, sebagai ganti dari kata go, drive, ataupun
turn.
a. Take the first road to your left as you leave the
town.
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b. Take the second left turn at the roundabout.
I.

Tell
1. Can you tell us how to go ….?
Kalimat

ini

dapat

juga

kita

gunakan

dalam

menanyakan arah jalan kepada seseorang.
a. Can you tell us how to get to the airport?
b. We’re

looking

Minhajuth

Thullab

Boarding

School. Can you tell us how to get to it?
J. Way
1. Tell someone the way to….
Biasanya

digunakan

untuk

menyatakan

bahwa

sesorang telah memberitahu arah jalan untuk menuju
lokasi tujuan kita.
a. I couldn’t find the boarding school. But someone
in this village told me the way to it.
b. One of the nurses told us the way to the ward
where the patient was.
Dapat juga menggunakan kata tell someone how to
get to …..
a. The policemen told us how to get to the nearest
supermarket.
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Chapter 12

Pict source:
https://www.jagoanbahasainggris.com/2017/03/materi-daily-activity-beserta-contoh-teks-dan-soallatihan.html

3.12 Menganalisis fungsi social, struktur teks dan unsur
kebahasaan teks interaksi transaksional yang
melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi
terkait kegiatan/tugas-tugas rutin sederhana (simple
routine tasks) sesuai dengan konteks penggunaan di
dunia kerja.
4.12 Menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis,
pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan
memberi
dan
meminta
informasi
terkait
kegiatan/tugas-tugas rutin sederhana (simple routine
tasks) dengan memperhatikan fungsi social, struktur
teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai
konteks dunia kerja.
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Daily routine merupakan kegiatan yang dilakukan
setiap hari baik itu pada masa lalu, sekarang ataupun yang
akan datang. Daily routine ini adalah aktivitas sehari-hari
yang biasa dilakukan seseorang.
A. Unsur bahasa / language features
1. Menggunakan simple present tense
Present tense adalah tenses yang digunakan untuk
menyatakan sesuatu yang umum dan kegiatan harian
atau rutinitas harian. Rumus untuk present tense:
a. Simple Present tense bentuk Nominal
1) Positive: S + is/am/are + Complement
2) Negative:

S

+

is/am/are

+

not

+

I.

Is

Complement
*penggunaan

am

untuk

subject

digunakan untuk subject he, she, dan it. Dan
are digunakan untuk subject you, they, dan
we.
b. Simple Present tense bentuk Verbal
1) Positive: S + Vs/es + Object
2) Negative: S + do/does + Vbase + Object
*penggunaan verb yang subjectnya he, she, it
harus ditambah dengan s/es dan jika bentuk
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negative setelah subject menggunakan kata
does.
c. Contoh penggunaan simple present tense –
nominal
1) I am student

6) I am not student

2) She is student

7) She isn’t student

3) Umi is student

8) Rian isn’t student

4) They are students

9) We aren’t students

d. Contoh penggunaan simple present tense –
verbal
5) I don’t submit the task

1) I submit the task
2) She

submits

the

task

task

3) Homsa submits the
task
4) They
task
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6) He doesn’t submit the
7) Wondo doesn’t submit
the task

submit

the

8) We don’t submit the
task

2. Menggunakan adverb of frequency
Adverb

of

frequency

(always,

never,

usually,

sometimes, oftem, dan lain sebagainya) biasanya
digunakan di tengah kalimat. Biasanya letaknya
sebelum main verb dan setelah auxiliaries verb dan
verb be.
Contoh penggunaan adverb of frequency:
a. I always get up early.
b. I don’t usually have coffee for breakfast.
c. I am never late for school.
3. Menggunakan chronological order
Pada

daily

routine

tentunya

menggunakan

chronological order seperti morning, afternoon, dan
evening. Mengingat daily activity adalah kegiatan
yang dilakukan setiap hari yaitu dari pagi hingga
petang.

B. Struktur / Generic structure
1. Pertama, dimulai dengan menyatakan siapa yang
sedang dibicarakan dan apa pekerjaan dari yang
sedang dibicarakan
2. Pada paragraph kedua, ditulis dengan apa yang
dikerjakan atau dilakukan setiap pagi
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3. Pada paragraph ketiga, ditulis dengan apa yang
dikerjakan atau dilakukan pada siang hari
4. Pada paragraph keempat, ditulis dengan apa yang
dikerjakan atau dilakukan pada sore/malam hari
5. Pada bagian akhir, ditulis dengan apa yang dilakukan
atau dikerjakan pada waktu luang dan apa yang
dirasakan dalam menjalankan rutinitas tersebut.
C. Contoh Daily Activity
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Chapter 13

3.13 Menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur
kebahasaan teks interaksi transaksional lisan dan tulis
yang melibatkan tindakan

memberi dan meminta

informasi terkait saran dan tawaran, sesuai dengan
konteks penggunaannya. (Perhatikan unsur kebahasaan
should, can)
4.13 Menyusun teks interaksi transaksional, lisan dan tulis,
pendek dan sederhana, yang melibatkan tindakan
memberi dan meminta informasi terkait saran dan
tawaran, dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur
teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai
konteks
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Suggesting and Offering
A. Suggesting
Suggest

adalah

ungkapan

saran

yang

digunakan untuk sebagai usulan sebuah gagasan
atau rencana untuk dipertimbangkan oleh seseorang.
Suggestion merupakan saran bisa berupa
memberi solusi, nasihat, rencana, atau gagasan.
Suggestion bisa diterima maupun ditolak.
Tujuan dari suggestion ini adalah untuk sarana
komunikasi diantara banyak orang.
Berikut contoh yang dapat digunakan dalam
penggunaan suggestions:
Suggestion / saran

Menerima saran

Menolak saran

I suggest you that..

Yes, let’s go

No, thank you. I

I

Ok, I will

do not feel like

that...

It’s good idea

going.

I propose that….

Okay, if you say

I put forward that…

so

recommended

Sorry, I think…

I advice that….

No, let’s just…

I advocate that…

Sorry, I can’t…

Let’s ….
Why don’t you….
How about ….
I think ….
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B. Offering
Offer yaitu menawarkan sesuatu bisa berupa
bantuan cuma-cuma maupun berupa jasa. Offer dapat
diberikan dalam bentuk makanan, uang, salusi,
pertemanan, ataupun lainnya. Tawaran juga dapat
diterima maupun ditolak.
Berikut

ini

contoh

ungkapan

yang

dapat

digunakan dalam offering:
Offering /

Menerima tawaran

Menolak tawaran

May I….?

Yes, please. I really

It’s okay, I can do

Can I …?

appreciate it.

it myself.

Would you….?

Thank you, it is very

No, thank you.

How about I….?

kind of you.

tawaran

Shall I…?

No, thanks. I don’t
Yes,

please,

that

would be lovely.
Yes,

please,

want

another

helping
that

would be very kind

Don’t worry, I will
do it myself.

of you.
That’s alright, I will
Thank
appreciate

you,

I
your

manage

on

own.

help.
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my

Catatan:
Untuk

penggunaan

modal

auxiliaries

seperti

penggunaan can, shall, will, would, could dan lain
sebagainya verb yang digunakan adalah verb base.
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Sinopsis / Blurb
Buku ini disusun dengan merujuk pada KI / KD
bahasa Inggris Kurikulum 2013 revisi tahun 2018. Buku ini
dapat membantu peserta didik maupun guru dalam mencari
materi yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
Diharapkan para pengguna buku ini dapat dengan mudah
memahami materi-materi yang ada dalam mata pelajaran
bahasa Inggris kelas X.
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