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 Sapaan dari Deari 
  

Terima kasih sudah memutuskan untuk memiliki e-book ini. Saya 

sangat menghargai keputusanmu. Bagi kamu yang sudah pernah 

berkunjung ke blog EnglishCoo.com tentu tahu bahwa saya, Deari, 

adalah penulis sekaligus pendiri media Belajar Bahasa Inggris Online 

tersebut. Bagi yang belum pernah berkunjung ke EnglishCoo, saya 

senang sekali berkenalan online denganmu. 

  

Saya berbagi pengetahuan tentang bahasa Inggris dan membalas 

semua komentar yang masuk ke blog EnglishCoo. Dalam kolom 

komentar, banyak pembaca EnglishCoo bertanya apa yang harus 

dipelajari terlebih dahulu, adakah buku yang bisa memandu untuk 

belajar bahasa Inggris dan pertanyaan-pertanyaan lain seputar 

bagaimana cara mulai belajar bahasa Inggris. 

  

Oleh karena itu, saya memutuskan untuk membuat e-book yang 

berjudul “A Great Start to Master English: Panduan Belajar Bahasa 

Inggris Level Pemula hingga Mahir”. Sesuai judulnya, e-book ini cocok 

untuk tingkat pemula hingga yang sudah mahir. E-book berisi materi-

materi belajar bahasa Inggris yang lengkap banget sehingga kamu 

mendapat gambaran yang jelas, terarah dan step by step darimana 

mulai belajar dan meningkatkan keterampilan berbahasa Inggris. 

 

Selain itu, e-book ini dilengkapi dengan sistem navigasi yang sangat 

membantu kamu nantinya untuk menemukan materi dengan mudah 

dan cepat. Hanya tinggal klik materi-materi yang tersedia pada Table 

of Contents, pada setiap halaman Topic, atau pada materi-materi 

terkait, kamu akan langsung meluncur dengan cepat ke halaman 

materi yang diinginkan. Mudah banget kan? 

 

http://www.englishcoo.com/
https://englishcoo.com/
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 Selain itu, halaman terakhir pada setiap Unit selalu dilengkapi dengan 

navigasi seperti dua kotak berwarna ini: 

 
 

Nah, kamu dapat memilih ingin kembali ke halaman Topik Utama 

(Topic 1, 2, 3, 4) ataukah ingin kembali ke halaman Table of Contents 

alias Daftar Isi. Tinggal klik, kamu akan meluncur ke halaman yang 

dikehendaki deh. It’s totally easy, isn’t it? 

 

Untuk dapat menggunakan sistem navigasi secara optimal, kamu perlu 

membuka file e-book ini dengan aplikasi Adobe Acrobat Reader. 

Dengan menggunakan aplikasi ini, kamu juga dapat menelusuri 

navigasi Contents lebih mudah dan terstruktur. Cara melakukan 

navigasi dijelaskan secara detail dan lengkap dalam link berikut: 

Panduan Navigasi Konten E-book EnglishCoo. 

 

Akhir kata, saya sampaikan selamat karena telah mengambil langkah 

awal. Seperti sebuah kutipan bahasa Inggris dari Lao Tzu “A journey of 

a thousand miles begins with a single step.” Yap, perjalanan seribu mil 

diawali dengan satu langkah. Memiliki e-book ini adalah langkah awal 

dan bukti keseriusanmu untuk meningkatkan keterampilan berbahasa 

Inggris. Semoga apa yang kamu impikan dapat segera terwujud. Jika 

ada saran atau kritik, silahkan kirim ke: englishcoodotcom@gmail.com. 

  

with love, 

Deari 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

A journey of a thousand miles begins with a single step. 
-  Lao Tzu - 

  

 

Kembali ke halaman Table of Contents Kembali ke halaman Topic 1 

http://www.englishcoo.com/
https://englishcoo.com/panduan-navigasi-konten-e-book-englishcoo/
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Congratulations 
 

  

kamu berkesempatan untuk menjadi  

pemberi komentar terbaik tentang e-book ini. 
  

Hadiah bagi pemberi komentar terbaik, 

uang tunai sebesar 
  

 Rp. 1.000.000  

(satu juta rupiah) 
 

  

Komentar boleh berupa pendapat tentang isi e-book, 

pengalaman belajar Bahasa Inggris menggunakan e-book ini, 

saran atau kritik membangun, atau hal-hal lain yang kamu pikirkan 

tentang e-book ini. 
 

  

Silahkan cek email yang sudah didaftarkan saat pembelian. Kamu 

akan dikirimkan link spesial untuk memasukkan komentar terbaikmu. 
   

 

Pastikan emailmu benar dan masih aktif ya, karena EnglishCoo akan 

menghubungi pemberi komentar terbaik melalui email. 

 

Jangan lupa follow Fanpage FB EnglishCoo dan IG EnglishCoo 

untuk mengetahui pengumuman pemenang komentar terbaik. 
 

 

  

Semangat belajar & Good luck!

http://www.englishcoo.com/
https://www.facebook.com/englishcoocom
https://www.instagram.com/englishcoocom/
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Small Steps lead to Great Success.  

So, take a small step every day. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

Topic 1: Alphabets, Pronunciation, 

Numbers 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Topik Satu membahas tentang 5 Unit Materi Bahasa Inggris. 

Klik materi yang ingin kamu pelajari ya. 
 

 Unit 1: Alphabets (mengapa belajar Alfabet, daftar Alfabet 

dari A sampai Z, cara membaca dan contoh kata bahasa Inggris) 
 

 Unit 2: English Pronunciation (mengapa belajar pelafalan, 

Pronunciation Symbols, huruf vokal, kata dengan 2 vokal, American 

English vs British English, kamus bahasa Inggris online) 
 

 Unit 3: Numbers to 1 Million (angka 1 sampai 1 juta, 

Cardinal, Ordinal, membaca angka, menulis angka, desimal, 

pecahan, persen, ukuran, uang, tahun, angka dalam kalimat)  
 

 Unit 4: Time (jam, menit, detik, AM vs PM, membaca waktu, 

Past vs To, O’clock, Quarter, Half, pertanyaan & jawaban tentang 

waktu, On Time vs In Time, waktu dalam kalimat bahasa Inggris) 
 

 Unit 5: Days, Dates, Months, Years (nama-nama hari, 

tanggal, bulan, tahun, cara membaca, cara menulis, pertanyaan & 

jawaban tentang hari, kata depan ON dan IN, contoh kalimat)

Kembali ke halaman Table of Contents 
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Unit 4: Time 
 

Setelah belajar angka dari satu 

sampai satu juta, kita lanjut 

belajar tentang WAKTU dalam 

Bahasa Inggris. What time is it? 

Jam berapakah sekarang? Jawab 

dalam bahasa Inggris ya. Nah, 

materi dasar ini penting dipelajari 

agar kamu mampu menyebutkan 

waktu atau menjawab pertanyaan 

seputar waktu dalam bahasa 

Inggris. Yuk kita pelajari mulai 

dari jam, menit, dan detik. 

 

Hours, Minutes, Seconds 

Saat belajar tentang waktu, kamu tentu harus mengenal jam (hours), 

menit (minutes) dan detik (seconds). Ada sistem 12 jam (menggunakan 

a.m. & p.m.) dan ada juga sistem 24 jam (pukul 1 siang disebut pukul 

13.00, dan seterusnya). Di sini kita akan fokus pada sistem 12 jam. 

Untuk itu, yuk kita berkenalan dengan A.M. dan P.M. 

 

a.m. vs p.m. 

Tahukah kamu apa itu a.m. dan apa artinya p.m.? Bagaimana 

menggunakan keduanya saat menyebutkan waktu dalam bahasa 

Inggris? Yuk simak penjelasannya berikut ini. 
 

a.m. 

singkatan dari “ante meridiem” artinya before midday 

atau before noon yaitu sebelum tengah hari, dari pukul 

12.01 malam sampai 11.59 siang. 

http://www.englishcoo.com/
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p.m. 

singkatan dari “post meridiem” yang artinya after midday 

atau after noon yaitu setelah tengah hari, dari pukul 

12.01 siang sampai 11.59 malam. 
 

Apakah kamu sudah paham apa itu a.m. dan p.m.? Jangan sampai 

kebalik ya. Niatnya bilang ketemuan dengan teman jam 3 sore (3 p.m.), 

eh kirim SMS nulisnya 3 a.m. Nanti temanmu malah datang jam 3 pagi 

lho. Nah, kan jadi miskomunikasi. Supaya semakin paham, yuk simak 

tabel waktu a.m. dan p.m. berikut ini. 
 

A.M. P.M. 

12.01 a.m. (malam) 12.01 p.m. (siang) 

1.30 a.m. (malam) 1.30 p.m. (siang) 

4.30 a.m. (pagi) 4.30 p.m. (sore) 

5.25 a.m. (pagi) 5.25 p.m. (sore) 

7.00 a.m. (pagi) 7.00 p.m. (malam) 

9.40 a.m. (pagi) 9.40 p.m. (malam) 

10.15 a.m. (pagi) 10.55 p.m. (malam) 

11.55 a.m. (siang) 11.55 p.m. (malam) 
 

Apakah kamu bisa membandingkan waktu a.m. dan p.m. pada tabel di 

atas? Jika kamu ingin lebih memahaminya, coba gunakan dalam 

keseharian. Perhatikan jam yang ada di sekitarmu sekarang dan jawab 

pertanyaan ini: What time is it? Please use a.m. or p.m. 

 

Telling the time 

Di sini, kamu hanya perlu mengingat angka 1-12 untuk menyatakan 

jam (hours) dan 1-60 untuk menunjukkan menit (minutes). 
 

1.00 one o’clock /wʌn əˈklɒk/ 

1.05 
 one o five 

 five past one 

/wʌn oʊ faɪv/ 

/faɪv pæst wʌn/ 

1.10 
 one ten 

 ten past one 

/wʌn ten/ 

/ten pæst wʌn/ 

http://www.englishcoo.com/


10 

 

               www.englishcoo.com 

 

1.15 

 one fifteen 

 fifteen past one 

 quarter past one 

/wʌn ˌfɪfˈtiːn/ 

/ˌfɪfˈtiːn pæst wʌn/ 

/ˈkwɔːtər pæst wʌn/ 

1.20 
 one twenty 

 twenty past one 

/wʌn ˈtwenti/ 

/ˈtwenti pæst wʌn/ 

1.25 
 one twenty-five 

 twenty-five past one 

/wʌn ˈtwenti faɪv/ 

/ˈtwenti faɪv pæst wʌn/ 

1.30 
 one thirty 

 half past one 

/wʌn ˈθɜːrti/ 

/hæf pæst wʌn/ 

1.35 
 one thirty-five 

 twenty-five to two 

/wʌn ˈθɜːrti faɪv/ 

/ˈtwenti faɪv tu tuː/ 

1.40 
 one forty 

 twenty to two 

/wʌn ˈfɔːrti/ 

/ˈtwenti tu tuː/ 

1.45 

 one fourty-five 

 fifteen to two 

 quarter to two 

/wʌn ˈfɔːrti faɪv/ 

/ˌfɪfˈtiːn tu tuː/ 

/ˈkwɔːtər tu tuː/ 

1.50 
 one fifty 

 ten to two 

/wʌn ˈfɪfti/ 

/ten tu tuː/ 

1.55 
 one fifty-five 

 five to two 

/wʌn ˈfɪfti faɪv/ 

/faɪv tu tuː/ 

 

Ada beberapa cara menyatakan waktu dan istilah-istilah yang perlu 

kamu tahu tentang waktu dalam bahasa Inggris.  
 

1. 
Menyebutkan jam (hour) 

kemudian menit (minutes),  

1.10 dibaca one ten 

1.45 dibaca one fourty-five 

2. 
Menggunakan PAST atau TO, 

dengan menyebutkan menit 

(minutes) kemudian jam (hour). 

1.10 dibaca ten past one 

12.50 dibaca ten to one 

3. 
o’clock → jam yang tepat 

quarter → 15 menit & 45 menit 

half → 30 menit 

1.00 dibaca one o’clock 

1.45 dibaca quarter to two 

1.30 dibaca half past one 
 

Jangan khawatir ya jika kamu belum paham 100% karena istilah-istilah 

di atas akan dibahas tuntas pada penjelasan selanjutnya lho. 

http://www.englishcoo.com/
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 PAST vs TO 

Sekilas sudah dibahas tentang penggunaan Past dan To. Supaya 

semakin paham, kita bahas lebih dalam dengan gambar yuk. 

PAST artinya lewat, lalu, sudah 

berlalu. Past digunakan setelah 

lewat menit ke 1 sampai 29. 

Misalnya twenty-five past one, 

artinya pukul 1 lewat 25 menit 

(1.25). 

TO artinya ke atau menuju. To 

digunakan setelah menit ke 31 

sampai 59. Misalnya twenty-five to 

one, artinya 25 menit menuju pukul 

1 atau pukul 1 kurang 25 menit 

(12.35). 
 

Coba perhatikan dan bandingkan penggunaan Past dan To berikut. 

PAST TO 

five past seven 7.05 five to seven 6.55 

ten past seven 7.10 ten to seven 6.50 

twenty past three 3.20 twenty to three 2.40 

twenty-five past three 3.25 twenty-five to three 4.35 

quarter past six 6.15 quarter to six 5.45 
 

Jika diperhatikan dengan baik, penggunaan Past memang jauh lebih 

gampang daripada To. Misalnya five past seven, ya waktunya 7.05. 

Sedangkan five to seven, waktunya 6.55. Ribet ya? 
 

Penggunaan To akan terasa GAMPANG bagi kamu yang terbiasa 

menggunakan istilah “jam sekian kurang sekian menit” dalam 

bahasa Indonesia. Misalnya 6.55 itu adalah jam 7 kurang 5 menit, 

sehingga bahasa Inggrisnya five to seven. Contoh lain, 8.40 adalah jam 

9 kurang 20 menit atau twenty to nine. Mudah banget kan? 

http://www.englishcoo.com/
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 When to use o’clock, quarter, half 

Selain Past dan To, kamu juga perlu mengenal o’clock, quarter dan half. 

Apakah kamu menemukan ketiga kata tersebut pada gambar berikut? 

Jika iya, apa kira-kira artinya o’clock, quarter dan half? 
 

O’CLOCK artinya waktu menunjukkan 

tepat pukul tertentu. Misalnya 3.00 

adalah three o’clock. Contoh lain: 11.00 

yaitu eleven o’clock. 

QUARTER artinya waktu menunjukkan 

jam sekian kurang 15 menit atau lebih 

15 menit. Misalnya 8.15 adalah quarter 

past eight. Contoh lain: 7.45 adalah 

quarter to eight. 

HALF artinya waktu menunjukkan jam 

sekian lewat 30 menit. Misalnya 10.30 

adalah half past ten. Contoh lain: 2.30 

adalah half past two. 
 

Nah, cobalah berlatih menggunakan istilah-istilah tentang waktu yang 

sudah dipelajari ya. Istilah apa yang paling sulit dan paling mudah? 

 

Asking for the time and Answering it 

Setelah tahu cara menyatakan waktu dalam bahasa Inggris, yuk simak 

beberapa pertanyaan dan jawaban tentang waktu. 

Asking 

for the 

time 

What time is it? (Pukul berapa sekarang?) 
It’s quarter to eight.  

(Sekarang pukul 7.45) 

What is the time? (Pukul berapa ini?) It’s ten past four. (Pukul 4.10) 

Could you tell me the time, please? 

(Bisakah Anda memberitahu saya waktu 

sekarang?) 

Sure, it’s seven fifteen. 

(Tentu saja, sekarang pukul 7.15) 

Could you tell me what time it is? 

(Bisakah Anda memberi tahu saya pukul 

berapa ini?) 

Yes, I could. It’s half past ten. 

(Ya, saya bisa. Sekarang pukul 

10.30.) 
 

http://www.englishcoo.com/
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Ingin lanjut membaca ebook ini? 

silahkan klik di sini

Kembali ke halaman Table of Contents Kembali ke halaman Topic 1 

http://www.englishcoo.com/
https://deariproducts.com/ebook/order/a-great-start-to-master-english
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T h a n k   Y o u 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Action is the foundational key to all success. 
- Pablo Picasso -  
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