Life is too short, so don’t waste your time. Be the best you can be by doing something you really love!

ExpressLingua
Beyond an English learning tool: a life-changing opportunity!

Latar Belakang
Era globalisasi dan kemajuan teknologi membuat perubahan signifikan terhadap kehidupan
manusia. Dengan adanya kemajuan teknologi, ruang dan waktu sering kali tidak lagi menjadi
hambatan. Banyak informasi dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Google dan Youtube
menjadi begitu populer dengan kemudahan mengakses informasi dan menjawab hampir
semua pertanyaan sehari-hari.
Indonesia memiliki SDM berlimpah, yang sering kali tidak memanfaatkan sumber daya
digital yang tersedia karena beberapa kendala. Dua indikator keterpurukan SDM Indonesia
adalah Human Development Index yang buruk dan sebagai negara penyalur terbesar tenaga
kerja tanpa skill yang memadai ke luar negeri. Tentunya hal ini berbahaya khususnya bagi
generasi muda dan generasi berikut pada era yang kita ketahui semakin kompetitif.
Untuk dapat mengambil manfaat dari sumberdaya digital dan kesempatan tersebut,
seseorang dituntut mampu berbahasa Inggris dan juga memiliki motivasi yang kuat.
Silahkan download aplikasi ExpressLingua versi trial di Play Store.
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Apa itu ExpressLingua?
ExpressLingua adalah sebuah solusi inovatif dari startup lokal: PT NeoSolusi yang dipimpin
oleh Fredy Isay. ExpressLingua merupakan hasil riset dan kolaborasi dengan world class
experts; salah satunya adalah PhD dalam bidang reading development yang berasal dari
Amerika Serikat. ExpressLingua menjembatani generasi muda Indonesia agar dapat
mengambil manfaat dari kesempatan era digital, yaitu dengan menawarkan sebuah solusi
pembelajaran Bahasa Inggris terpadu dalam bentuk sebagai berikut:
1. Cerita bersambung yang inspiratif dan
menyenangkan dirancang agar para
pembelajarnya
ketagihan untuk
menyelesaikan
pelajaran
sekaligus
mengilhami mereka untuk berpikir maju.
Pemilihan diksi dari cerita sengaja dimulai
dengan Fry Easy Words yaitu kata-kata
sederhana yang mudah dimenggerti dan
sering digunakan sehari-hari. Cerita ini
terdiri dari 2 episode dengan konteks
orang muda dan dibumbuhi nuansa
internasional. Masing-masing episode
terdiri dari 30 pelajaran yang berupa
buku dan audio dalam format MP3. Audio
sendiri terdiri dari 2 versi yaitu versi
Original (Inggris – Indonesia) dan versi
Recalling (Indonesia – Inggris).
a.

Gambar Home Screen (Menu Utama) Aplikasi ExpressLingua

Silahkan download aplikasi ExpressLingua versi trial di Play Store.

Judul episode pertama adalah
First Minute Revolution
(Revolusi Menit Pertama).
Selain mengajarkan bahasa
Inggris,
episode
ini
menginspirasi pembelajarnya
tentang salah satu kunci
utama yang sangat sederhana
untuk meraih kesuksesan.
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b. Judul episode kedua adalah Open Energy (Energi Terbuka). Pada episode
ini ExpressLingua juga menginspirasi pembelajarnya untuk menemukan
passion dan impian mereka, bekerja sama (berkolaborasi) serta fokus
dalam mencapai tujuannya, berbagi (sharing) dan memanfaatkan sumber
daya digital yang berkualitas yang sering tersedia secara gratis.

2. ExpressLingua dilengkapi dengan aplikasi flashcard yang terpadu dengan teks cerita
dan audio, sehingga akan mengakselerasi kemampuan bahasa Inggris para
pembelajarnya dan juga mencegah terjadinya kelupaan kata atau kalimat yang sudah
dipelajari. Kelebihan menggunakan aplikasi flashcard ExpressLingua adalah:
a. Konten aplikasi flashcard yang terintegrasi secara sistimatis akan
memudahkan pemahaman karena para pembelajar sudah mengetahui
konteks cerita dan pelajaran. Selain itu akan terjadi pengulangan dan
recalling yang efisien sehingga akan menambah keefektifan.
b. Algoritma dalam flashcard melakukan pengulangan dengan cara active
recalling dan fokus pada materi yang mulai memudar di ingatan
pembelajarnya, sehingga membuat pembelajarnya hampir tidak pernah
lupa apa yang sudah dipelajari. Gambar bawah ini menjelaskan lebih
lanjut algoritmanya.

Gambar ini diambil dari:
“WANT TO REMEMBER EVERYTHING YOU'LL EVER LEARN? SURRENDER TO THIS ALGORITHM”
( https://www.wired.com/2008/04/ff-wozniak/?currentPage=all )

c.

Kemudahan akses terhadap materi ExpressLingua yang sudah dipelajari
berupa daftar kategori kata dan kalimat, akan meningkatkan kefasihan
para pembelajarnya, terutama materi-materi yang sudah agak mudah.

Silahkan download aplikasi ExpressLingua versi trial di Play Store.
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Aplikasi flashcard ExpressLingua yang terpadu dengan materi ExpressLingua lainnya
termasuk audio versi (active) Recalling, akan mengakselerasi penguasaan bahasa
Inggris para pembelajarnya secara cepat.
3. ExpressLingua dilengkapi dengan quotes motivasi terbaik yang akan memacu para
pembelajar untuk mengembangkan potensinya secara optimal.
4. ExpressLingua juga dilengkapi dengan Informasi praktis tentang beberapa software
sederhana, produktif namun gratis, yang sangat dibutuhkan dalam era digital ini.
Seperti kita ketahui, beberapa ciri khas digital adalah akurasi dan kecepatan atau
produktifitas yang jauh melebihi cara manual. Dan juga kita ketahui, dunia ini
semakin hari semakin digital dengan kemajuan dan pertumbuhannya yang
mencengangkan!

Lebih dari Sekedar Alat Pembelajaran Bahasa Inggris!
Rancangan dan konten seperti di atas akan memastikan para pembelajarnya sukses dalam
belajar Bahasa Inggris menggunakan ExpressLingua. Namun tidak itu saja, inspirasi dari
Revolusi Menit Pertama sangat berpotensi menghasilkan:
1. Tindakan cepat dan menjadi penguat internal triger bagi para pembelajarnya
sehingga menghasilkan progress yang berarti.
2. Progress dan Metode sangat sederhana namun powerful akan meningkatkan
motivasi para pembelajarnya.
3. Motivasi beserta tindakan cepat ini akan membuat segala sesuatu yang dikerjakan
menjadi terasa lebih mudah.
Konsep merubah kebiasaan dalam Revolusi Menit Pertama ini
sejalan dengan konsep yang dicetuskan oleh Prof. BJ Fogg PhD
yang merupakan seorang behavior scientist yang berpengaruh dan
direktur dari Persuasive Tech Lab, Standford University, Amerika.
Konsep ini juga sejalan dengan The 5 Second Rule dari Mel
Robbins yang juga berasal dari Amerika.
Prof BJ Fogg PhD … ..

Cerita episode 2 juga sangat inpiratif. Energi Terbuka (Open Energy) dirancang dengan
target membuat energi para pembelajarnya lebih besar dan fokus pada tujuannya.

Silahkan download aplikasi ExpressLingua versi trial di Play Store.
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Inspirasi-inspirasi melalui serial cerita yang menyenangkan di atas berpotensi menciptakan
multiplikasi waktu dan energi. Tampak jelas bahwa ExpressLingua memiliki metode belajar
bahasa Inggris yang sangat berbeda; baik dari sisi konten pembelajaran bahasa Inggris,
maupun konten cerita yang akan menginspirasi kesuksesan para pembelajarnya dengan cara
menyenangkan. Menyenangkan dalam konteks ini karena para pembelajarnya akan
menikmati cerita ExpressLingua dalam proses belajarnya, dan juga yang akan jauh lebih
menyenangkan lagi adalah melakukan sesuatu yang berarti dalam hidupnya sesuai dengan
passion masing-masing. Alasan-alasan inilah yang membuat kami menggunakan moto untuk
ExpressLingua: "Beyond an English learning tool: a life-changing opportunity!"

Teknik Pelaksanaan
ExpressLingua dirancang seefektif mungkin agar para pembelajar tidak membutuhkan tutor
untuk belajar bahasa Inggris tetapi belajar secara aktif dan mandiri dengan menggunakan
aplikasi serta mengikuti petunjuk singkat dan video tutorial yang disajikan. Cara ini
bermanfaat juga dalam mentransformasikan para pembelajarnya untuk memiliki karakter
mandiri!
Di bawah ini adalah beberapa petunjuk dan informasi untuk kelancaran Anda belajar bahasa
Inggris menggunakan ExpressLingua:
1.
2.
3.
4.

Panduan Awal Penggunaan Aplikasi ExpressLingua.
Panduan Penggunaan Rutin Aplikasi ExpressLingua.
Video Tutorial Dasar.
Cara Cepat Belajar Bahasa Inggris.

ExpressLingua tidak saja membuat Anda ketagihan dengan cerita dan
cara belajar yang menyenangkan, tetapi Anda akan semakin ketagihan
setelah Anda belajar setiap hari selama 3-4 minggu; karena Anda akan
merasakan kemajuan yang pesat. Dan dalam waktu 3-6 bulan Anda
sudah lancar berbahasa Inggris serta lebih penting lagi adalah memiliki
mental sukses. Silahkan buktikan dan selamat menikmati cerita yang
akan menginspirasi Anda 

Silahkan download aplikasi ExpressLingua versi trial di Play Store.
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TESTIMONI
ExpressLingua is an immersion approach to teaching the English language. Each short
lesson begins with a short section of a story, in the form of a script about a high
school girl named Cinta. The short section of script is followed by exercises in
grammar, vocabulary, and social language conventions—all based on elements of
the story at the beginning of the lesson. The exercises are clear and well-sequenced,
and the learner is motivated to move through them in order to find out what happens next in Cinta's
story.
In the very first pages, Cinta is off to school one morning. She is late, and her mother worries that
Cinta only has time for a slice of bread for breakfast. On her way to school, Cinta meets Leo, who has
just moved to town and will be going to her school. Not only is Cinta's story light-hearted and fun,
but as it moves along it takes on a more thoughtful and serious side. Learners will look forward to
each new episode in the plot as they move through the ExpressLingua program, especially as they
learn about Cinta's "First Minute Revolution" project. Motivational sayings and links to even more
online learning tools are embedded throughout the program.
ExpressLingua is a research-based approach to language-learning, but it is more than that. It is an
opportunity to take advantage of all that online technology has to offer.
Ula Manzo, Phd, Professor Emeritus, California State University, Fullerton

Awalnya
saya mengira naskah
ExpressLingua- Episode 1 adalah naskah
pembelajaran Bahasa Inggris yang biasa-biasa saja. Namun, setelah saya
membacanya secara keseluruhan, saya benar-benar kagum, karena selama 40
tahun
mengajar bahasa Inggris, saya belum pernah menemukan model
pembelajaran yang sekomprehensif seperti ini di Indonesia.
Pendekatan dengan menggunakan ceritera bersambung dengan konteks teenagers dan diramu
sedemikian rupa sehingga menggugah keingintahuan yang terus menerus tentang apa yang akan
terjadi selanjutnya. Konten pelajaran yang mencakup berbagai kontak budaya dan nuansa
internasional juga memberi warna sendiri pada pembelajaran. Pembelajar dikondisikan sedemikian
rupa sehingga tidak sadar sedang menguasai bahasa percakapan harian. Ungkapan idiomatis
dilatihkan dan tidak ada upaya berlebihan untuk menekankan butir-butir tatabahasa yang selama
ini menakutkan para siswa.
Pekerjaan para guru ataupun tutor sangat dimudahkan. Walaupun perlu diingatkan bahwa para guru
harus pula menyediakan latihan-latihan pelengkap agar mempercepat pembentukan kebiasaan
berbahasa Inggris lisan yang baik dan benar.

Prof. Dr. Mans Mandaru, MPd
Guru Besar Pengujian Bahasa, STKIP Nusa Bunga Floresta, Mbay – Nagekeo, NTT
Silahkan download aplikasi ExpressLingua versi trial di Play Store.
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