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

PANDUAN PENGGUNAAN RUTIN APLIKASI EXPRESSLINGUA
Hanya dalam 6 bulan, Anda sudah mahir berkomunikasi dalam bahasa Inggris.
ExpressLingua bisa diggunakan secara offline sehingga tidak memboroskan pulsa.

Tahapan

Penjelasan

1.

Pahami dan Tandai
Tingkat Kesulitan
Kata dan Kalimat.

Silahkan pelajari dan pahami materi bacaan melalui fitur Learn English
through Story lalu tandai tingkat kesulitan menurut Anda dari setiap
kata dan kalimat.

2.

Gunakan Flashcard
untuk Meminimal
Kelupaan.

Fitur Flashcard membuat Anda hampir tidak pernah lupa terhadap
apa yang Anda sudah pelajari melalui pengulangan yang lebih sering
untuk materi yang lebih sulit dan yang hampir terlupakan. Oleh
karena itu, tandailah tingkat kesulitan setiap kata dan kalimat.

3.

Akses Mudah dan
Cepat Terhadap
Materi yang Sudah
Dipelajari Lewat
Dashboard.

Untuk mengulang secara mudah dan cepat kata maupun kalimat
yang sudah agak mudah dan merubahnya menjadi mudah, maka
gunakan fitur Dashboard dengan cara menekan salah satu tombol
yang Anda inginkan yang ada pada Dashboard. Fitur ini akan
menampilkan daftar kata-kata atau kalimat-kalimat yang Anda tandai
sebelumnya berdasarkan tingkat kesulitannya. Anda juga dapat
merubah tingkat kesulitan kata atau kalimat pada fitur ini.
Beda fitur ini dengan Flashcard adalah Flashcard memfasilitasi
pengulangan (repetisi) satu per satu sedangkan fitur ini menampilkan
dalam bentuk daftar sesuai dengan kategori yang dipilih sehingga
Anda lebih mudah mengulang dan merubah tingkat kesulitannya.

4.

Fitur Challenges
Menguji Sekaligus
Meningkatkan
Kemajuan Anda
dengan Cara yang
Menyenangkan.

Jika Anda sudah memahami kalimat-kalimat dalam aplikasi, Anda
bisa menguji kemampuan Anda secara menyenangkan dengan
memanfaatkan fitur Challenges. Fitur Challenges mengambil soal dari
kalimat-kalimat yang sudah diberi tanda orange, kuning dan hijau.
Bila kemudian Anda menemui kesulitan secara terus menerus pada
kalimat tertentu, maka ubahlah sementara tingkat kesulitan kalimat
tersebut dengan warna merah dengan mengakses melalui tombol
Incorrect pada Dashboard Challenges Progress atau lewat fitur Learn
English Through Story.

Bila Anda sudah memahami secara umum penggunaan rutin di atas, maka selanjutnya Anda harus
mempelajari lebih detail melalui Video Tutorial Dasar atau Tutorial Dasar yang ada pada aplikasi
ExpressLingua dengan menekan tombol “?” (Help) pada Home Screen. Untuk mempercepat
kemajuan Anda, Anda disarankan juga untuk membaca Cara Cepat Belajar Bahasa Inggris.
Beyond an English learning tool: a life-changing opportunity!
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