








































Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
Mata Pelajaran Bahasa Inggris

1. Nama Sekolah : SMP BINA TARUNA SURABAYA
2. Alamat Sekolah : Jln. Gadung 18 Surabaya
3. Jenjang Sekolah : SMP
4. Kelas/Semester : VII/II
5. Alokasi Waktu : 2x40menit (1x6 JP)
6. Kompetensi Inti : 1. Menghargai dan menghayati ajaran

agama yang dianutnya
2. Menghargai dan menghayati perilaku

jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli
(toleransi, gotong royong), santun,
percaya diri, dalam berinteraksi
secara efektif dengan lingkungan
sosial dan alam dalam jangkauan
pergaulan dan keberadaannya.

3. Memahami pengetahuan (faktual,
konseptual, dan prosedural)
berdasarkan rasa ingin tahunya
tentang ilmu pengetahuan, teknologi,
seni, budaya terkait fenomena dan
kejadian  tampak mata.

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji
dalam ranah konkret (menggunakan,
mengurai, merangkai, memodifikasi,
dan membuat) dan ranah abstrak
(menulis, membaca, menghitung,
menggambar, dan mengarang) sesuai
dengan yang dipelajari di sekolah
dan sumber lain yang sama dalam
sudut pandang/teori.

7. Kompetensi Dasar :
3.10. Memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks

deskriptif dengan menyatakan dan menanyakan tentang deskripsi orang,
binatang, dan benda, sangat pendek dan sederhana, sesuai dengan konteks
penggunaannya.

4.12. Menangkap makna dalam teks deskriptif lisan dan tulis, sangat pendek dan
sederhana.

4.13  Menyusun teks deskriptif lisan dan tulis, sangat pendek dan sederhana,
tentang orang, binatang, dan benda, dengan memperhatikan fungsi sosial,
struktur teks, dan unsur kebahasaan, secara benar dan sesuai konteks.

8. Tujuan Pembelajaran:
1. Diberikan teks deskriptif, siswa dapat memahami fungsi sosial, struktur

teks, dan unsur kebahasaan
2. Diberikan teks deskriptif, siswa dapat menyatakan deskripsi binatang

sesuai dengan konteks penggunaanya
3. Diberikan teks deskriptif, siswa dapat menanyakan deskripsi binatang



sesuai dengan konteks penggunaannya
4. Diberikan teks deksriptif, siswa dapat bertanggung jawab, peduli, bekerja

sama dalam belajar makna sifat binatang
5. Diberikan teks deskriptif, siswa dapat memahami teks secara lisan dan

tulis secara sangat pendek dan sederhana
6. Diberikan teks deskriptif, siswa dapat menyusun teks deks deskriptif  lisan

dan tulis secara sangat pendek dan sederhana
7. Diberikan teks deskriptif, siswa dapat berkomunikasi dengan deskriptif

teks secara singkat dan jelas

9. Materi pembelajaran:

Teks deskriptif sangat pendek dan sederhana tentang binatang

Fungsi sosial

Membanggakan, mengenalkan, mengidentifikasi, memuji, mengkritik, dsb.

Struktur teks

(gagasan utama dan informasi rinci)

a. Menyebutkan nama orang, binatang, benda dan nama bagian-bagiannya yang
dipilih untuk dideskripsikan Menyebutkan sifat orang, binatang, benda dan
bagiannya, dan

b. Menyebutkan tindakan dari atau terkait dengan orang, binatang, benda yang
semuanya sesuai dengan fungsi sosial yang hendak dicapai.

Panjang teks: kurang lebih 3 (tiga) kalimat.

Unsur kebahasaan

(1) Penyebutan kata benda singular dengan a dan the, dan plural (-s).

(2) Kata ganti it, they, she, we, dst.; our, my, your, their, dst.

(3) Kata sifat yang sangat lazim, young, old, clever, big, small, easy, difficult,
dilligent, tired, tall, short, beautiful, dll.

(4) Kata kerja untuk menyatakan keadaan dan tindakan rutin dalam simple
present tense: be, have, go, play,get, take, dll.

(5) Penggunaan nominal singular dan plural secara tepat, dengan atau tanpa a,
the, this, those, my, their, dsb secara tepat dalam frasa nominal

(6) Ucapan, tekanan kata, intonasi

(7) Ejaan dan tanda baca

(8) Tulisan tangan

Topik

Binatang di sekitar dan relevan dengan kehidupan siswa, dengan memberikan
keteladanan tentang perilaku disiplin, percaya diri, bertanggung jawab, cinta
damai, dan kerja sama.

10. Metode Pembelajaran:
Discovery Learning



11. Media, alat dan sumber pembelajaran:
- Media : VCD dan Power Point Presentation
- Alat                         : Laptop, LCD dan Speaker Active
- Sumber Belajar    : When English Rings the Bell, Kemendikbud, Film

Pendek
12. Langkah-langkah Pembelajaran:

Pertemuan Pertama
(1) Kegiatan Awal:

a. Guru memberi salam;
b. Guru memeriksa kehadiran siswa;
c. Guru menjelaskan kompetensi yang diharapkan dapat dilakukan siswa.
d. Persiapan: guru mengingatkan kembali pengetahuan/ketrampilan yang

telah dimiliki siswa dengan jalan mengajukan pertanyan-pertanyaan dan
menunjukkan hubungannya dengan pengetahuan/keterampilan yang akan
dipelajari.

(1) Kegiatan Inti
Kegiatan Guru Kegiatan Siswa

Stimulation (Stimulasi/Pemberian
Rangsangan)
Guru memberikan sebuah contoh teks
deskripsi tentang binatang, kemudian
menunjukkan gambar binatang dan
memberi kesempatan siswa untuk
meneliti apa saja yang perlu di
sebutkan dalam teks deksripsi

Problem Statement
(Pernyataan/Identifikasi Masalah)
Guru memberi kesempatan kepada
siswa untuk mengidentifikasi gambar
hewan. Kemudian Guru meminta siswa
merumuskan dalam bentuk pertanyaan,
atau hipotesis, yakni pernyataan
sebagai jawaban sementara atas
pertanyaan yang diajukan.

Data Collection (Pengumpulan
Data)
Guru memberi kesempatan kepada
para siswa untuk mengumpulkan
informasi yang ada dalam gambar
hewan sebanyak-banyaknya yang
relevan untuk membuktikan benar atau
tidaknya hipotesis

Siswa menyimak apa yang disampaikan
oleh guru dan juga menerapkan langkah
langkah yang diberikan guru untuk
meneliti bahan yang akan di tulis dalam
teks deskripsi

Siswa membuat rumusan masalah atau
rumusan bentuk dari gambar hewan
yang sudah di tunjukkan oleh guru

Siswa mengumpulkan informasi dari
berbagai sumber yang relevan, seperti
you tube & buku.

(2) Penutup
 Guru dan siswa membuat rangkuman/simpulan pelajaran.
 Melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah

dilaksanakan secara konsisten dan terprogram.
 Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.



Pertemuan kedua
(2) Kegiatan Awal:
a. Guru memberi salam;
b. Guru memeriksa kehadiran siswa;

(3) Kegiatan Inti
Kegiatan Guru Kegiatan Siswa

Data Processing (Pengolahan Data)
Guru meminta siswa agar semua
informasi hasil bacaan dan observasi,
semuanya diolah, diacak,
diklasifikasikan.

Verification (Pembuktian)
Guru meminta siswa melakukan
pemeriksaan secara cermat untuk
membuktikan benar atau tidaknya
hipotesis yang ditetapkan tadi dengan
temuan alternatif, dihubungkan dengan
hasil data processing

Generalization (Menarik
Kesimpulan/Generalisasi)

 Guru meminta siswa menarik
kesimpulan dengan memperhatikan
hasil verifikasi

Siswa mengolah teks deskripsi dari
informasi yang didapat dari hasil bacaan,
dan observasi.

siswa melakukan pemeriksaan secara
cermat untuk membuktikan benar atau
tidaknya hipotesis yang ditetapkan tadi
dengan temuan alternatif, dihubungkan
dengan hasil data processing

Siswa menyimpulkan hasil akhir dalam
teks deskripsi tentang hewan dari hasil
verifikasi

(4) Penutup
1. Guru dan siswa membuat rangkuman/simpulan pelajaran.
2. Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.

13. Cara Penilaian

Unjuk kerja

 Cara meneliti objek yang akan ditulis.

 Berapa banyak ide yang ditulis dalam teks deskriptif.

 Ketepatan dan kesesuaian menggunakan struktur dan unsur kebahasaan dalam teks
deskriptif.

Pengamatan (observations):

Bukan penilaian formal seperti tes, tetapi untuk tujuan memberi balikan. Sasaran
penilaian:

 Upaya menggunakan bahasa Inggris dalam menulis teks deskriptif.

 Kesungguhan siswa dalam proses pembelajaran di setiap tahapan.

 Perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi

 Perilaku jujur, disiplin, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan
komunikasi

Portofolio
 Kumpulan catatan kemajuan belajar berupa catatan atau rekaman monolog bentuk

menulis teks deskriptif.



 Kumpulan karya siswa yang mendukung proses penulisan bentuk teks deskriptif
berupa: draft, revisi, editing sampai hasil terbaik untuk dipublikasi

 Kumpulan hasil tes dan latihan.

 Catatan atau rekaman penilaian diri dan penilaian sejawat, berupa komentar atau cara
penilaian lainnya

Penilaian Diri dan Penilaian Sejawat

a. Jenis/ Teknik Penilaian : Unjuk Kerja Writing
b. Bentuk Penugasan/Instrumen :

i. Siswa diminta menjawab pertanyaan teks deskriptif mengenai hewan

14. Sumber Pembelajaran:

- www.dailyenglish.com

15. Media Pembelajaran:

Power point

Video



16. Lampiran-lampiran:

Lembar Pembelajaran

(Learning Sheet)
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Mengetahui,

Kepala Sekolah

Guru Pamong

ENNI MARSARI, S.Pd.
NIP. -

Peneliti

NIMAS AYU WULANSARI
NIM.  20131111111

EKO WAHYUDI, S.Pd.

NIP. -



Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
Mata Pelajaran Bahasa Inggris

1. Nama Sekolah : SMP BINA TARUNA SURABAYA
2. Alamat Sekolah : Jln. Gadung 18 Surabaya
3. Jenjang Sekolah : SMP
4. Kelas/Semester : VII/II
5. Alokasi Waktu : 2x40menit (1x6 JP)
6. Kompetensi Inti : 1. Menghargai dan menghayati ajaran

agama yang dianutnya
2. Menghargai dan menghayati perilaku

jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli
(toleransi, gotong royong), santun,
percaya diri, dalam berinteraksi
secara efektif dengan lingkungan
sosial dan alam dalam jangkauan
pergaulan dan keberadaannya.

3. Memahami pengetahuan (faktual,
konseptual, dan prosedural)
berdasarkan rasa ingin tahunya
tentang ilmu pengetahuan, teknologi,
seni, budaya terkait fenomena dan
kejadian  tampak mata.

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji
dalam ranah konkret (menggunakan,
mengurai, merangkai, memodifikasi,
dan membuat) dan ranah abstrak
(menulis, membaca, menghitung,
menggambar, dan mengarang) sesuai
dengan yang dipelajari di sekolah
dan sumber lain yang sama dalam
sudut pandang/teori.

7. Kompetensi Dasar :
3.10. Memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks

deskriptif dengan menyatakan dan menanyakan tentang deskripsi orang,
binatang, dan benda, sangat pendek dan sederhana, sesuai dengan konteks
penggunaannya.

4.12. Menangkap makna dalam teks deskriptif lisan dan tulis, sangat pendek dan
sederhana.

4.13  Menyusun teks deskriptif lisan dan tulis, sangat pendek dan sederhana,
tentang orang, binatang, dan benda, dengan memperhatikan fungsi sosial,
struktur teks, dan unsur kebahasaan, secara benar dan sesuai konteks.

8. Tujuan Pembelajaran:
1. Diberikan teks deskriptif, siswa dapat memahami fungsi sosial, struktur

teks, dan unsur kebahasaan
2. Diberikan teks deskriptif, siswa dapat menyatakan deskripsi binatang

sesuai dengan konteks penggunaanya
3. Diberikan teks deskriptif, siswa dapat menanyakan deskripsi binatang



sesuai dengan konteks penggunaannya
4. Diberikan teks deksriptif, siswa dapat bertanggung jawab, peduli, bekerja

sama dalam belajar makna sifat binatang
5. Diberikan teks deskriptif, siswa dapat memahami teks secara lisan dan

tulis secara sangat pendek dan sederhana
6. Diberikan teks deskriptif, siswa dapat menyusun teks deks deskriptif  lisan

dan tulis secara sangat pendek dan sederhana
7. Diberikan teks deskriptif, siswa dapat berkomunikasi dengan deskriptif

teks secara singkat dan jelas

9. Materi pembelajaran:

Teks deskriptif sangat pendek dan sederhana tentang binatang

Fungsi sosial

Membanggakan, mengenalkan, mengidentifikasi, memuji, mengkritik, dsb.

Struktur teks

(gagasan utama dan informasi rinci)

a. Menyebutkan nama orang, binatang, benda dan nama bagian-bagiannya yang
dipilih untuk dideskripsikan Menyebutkan sifat orang, binatang, benda dan
bagiannya, dan

b. Menyebutkan tindakan dari atau terkait dengan orang, binatang, benda yang
semuanya sesuai dengan fungsi sosial yang hendak dicapai.

Panjang teks: kurang lebih 3 (tiga) kalimat.

Unsur kebahasaan

(1) Penyebutan kata benda singular dengan a dan the, dan plural (-s).

(2) Kata ganti it, they, she, we, dst.; our, my, your, their, dst.

(3) Kata sifat yang sangat lazim, young, old, clever, big, small, easy, difficult,
dilligent, tired, tall, short, beautiful, dll.

(4) Kata kerja untuk menyatakan keadaan dan tindakan rutin dalam simple
present tense: be, have, go, play,get, take, dll.

(5) Penggunaan nominal singular dan plural secara tepat, dengan atau tanpa a,
the, this, those, my, their, dsb secara tepat dalam frasa nominal

(6) Ucapan, tekanan kata, intonasi

(7) Ejaan dan tanda baca

(8) Tulisan tangan

Topik

Binatang di sekitar dan relevan dengan kehidupan siswa, dengan memberikan
keteladanan tentang perilaku disiplin, percaya diri, bertanggung jawab, cinta
damai, dan kerja sama.

10. Metode Pembelajaran:
Discovery Learning



11. Media, alat dan sumber pembelajaran:
- Media : VCD dan Power Point Presentation
- Alat                         : Laptop, LCD dan Speaker Active
- Sumber Belajar    : When English Rings the Bell, Kemendikbud, Film

Pendek
12. Langkah-langkah Pembelajaran:

Pertemuan Pertama
(1) Kegiatan Awal:

a. Guru memberi salam;
b. Guru memeriksa kehadiran siswa;
c. Guru menjelaskan kompetensi yang diharapkan dapat dilakukan siswa.
d. Persiapan: guru mengingatkan kembali pengetahuan/ketrampilan yang

telah dimiliki siswa dengan jalan mengajukan pertanyan-pertanyaan dan
menunjukkan hubungannya dengan pengetahuan/keterampilan yang akan
dipelajari.

(2) Kegiatan Inti:
Kegiatan Guru Kegiatan Siswa

Stimulation (Stimulasi/Pemberian
Rangsangan)
Guru memberikan sebuah contoh teks
deskripsi dari video youtube.

Problem Statement
(Pernyataan/Identifikasi Masalah)
Guru memberi kesempatan kepada
siswa untuk mengidentifikasi berbagai
materi yang akan ditulis dari video
hewan.

Data Collection (Pengumpulan
Data)
Guru memberi kesempatan kepada
para siswa untuk mengumpulkan
informasi yang ada dalam video hewan
sebanyak-banyaknya yang relevan
untuk membuktikan benar atau
tidaknya hipotesis

Siswa menyimak apa yang disampaikan
oleh guru dan juga menerapkan langkah
langkah yang diberikan guru untuk
meneliti bahan yang akan di tulis dalam
teks deskripsi

Siswa membuat rumusan masalah atau
rumusan bentuk dari video hewan yang
sudah di tunjukkan oleh guru

Siswa menyimak dan mengumpulkan
informasi dari video.

(3) Penutup
1. Guru dan siswa membuat rangkuman/simpulan pelajaran.
2. Melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah

dilaksanakan secara konsisten dan terprogram.
3. Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.



Pertemuan kedua
(1) Kegiatan Awal:
a. Guru memberi salam;
b. Guru memeriksa kehadiran siswa

(2) Kegiatan Inti
Kegiatan Guru Kegiatan Siswa

Data Processing (Pengolahan Data)
Guru meminta siswa agar semua
informasi hasil observasi, semuanya
diolah, diacak, diklasifikasikan.

Verification (Pembuktian)
Guru meminta siswa melakukan
pemeriksaan secara cermat untuk
membuktikan benar atau tidaknya
hipotesis yang ditetapkan tadi dengan
temuan alternatif, dihubungkan dengan
hasil data processing

Generalization (Menarik
Kesimpulan/Generalisasi)
Guru meminta siswa menarik
kesimpulan dengan memperhatikan
hasil verifikasi

Siswa mengolah teks deskripsi dari
informasi yang didapat dari hasil
observasi.

siswa melakukan pemeriksaan secara
cermat untuk membuktikan benar atau
tidaknya hipotesis yang ditetapkan tadi
dengan temuan alternatif, dihubungkan
dengan hasil data processing

Siswa menyimpulkan hasil akhir dalam
teks deskripsi tentang hewan dari hasil
verifikasi

(4) Penutup
 Guru dan siswa membuat rangkuman/simpulan pelajaran.
 Melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah

dilaksanakan secara konsisten dan terprogram.



Hasil Wawancara sebelum penelitian

Nama Guru : Enni Marsari, S. Pd.

Jabatan : Guru Bahasa Inggris

1. Bagaimana proses belajar mengajar anda didalam kelas VII?

Jawaban:

Dalam proses belajar mengajar di kelas saya menggunakan metode direct method, dan

cara penyampaiannya langsung ke siswa dengan cara menerangkan didepan kelas,

menjawab pertanyaan dan memperhatikan pekerjaan siswa.

2. Menurut anda bagaimana rata-rata kemampuan bahasa inggris siswa kelas VII?

Jawaban:

Dalam Bahasa inggris rata-rata kemampuan siswa masih kurang, apalagi tentang

penguasaan kosa kata mereka kurang begitu mengerti dan juga mereka belum pandai

dalam penulisan kalimat panjang.

3. Apakah penguasaan penulisan deskriptif masih jadi masalah untuk siswa kelas VII?

Jawaban:

Iya, Karena kurangnya ketertarikan siswa dalam belajar Bahasa inggris, sehingga

menjadikan mereka kurang begitu memperhatikan pelajaran tersebut.

4. Metode apa yang biasanya anda pakai dalam mengajar kosakata dalam bahasa inggris di

kelas VII?

Jawaban:

Tidak ada metode yang khusus dalam belajar mengajar, mereka cenderung menghafalkan

kata dan mengerjakan tugas yang diberikan guru baik itu PR ataupun tugas yang

dikerjakan di dalam kelas.



5. Bagaimana tanggapan siswa jika menggunakan pembelajaran seperti itu?

Jawaban:

Mereka merasa bosan dengan pembelajaran yang selalu seperti itu saja setiap hari,

pembelajaran yang monoton membuat mereka kurang begitu semangat dalam belajar.



Hasil Wawancara setelah penelitian

Nama Guru : Enni Marsari, S. Pd.

Jabatan : Guru Bahasa Inggris

1. Apakah menurut ibu dengan menggunakan Discovery Learning sangat tepat digunakan

dalam pembelajaran bahasa Inggris ?

Jawaban:

Iya. Karena Discovery Learning dapat mencapai tujuan pembelajaran bahasa Inggris

yaitu agar siswa mampu mencari tahu apa saja yang perlu di ketahui sebelum menulis

deskriptif teks bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari.

2. Bagaimana menurut ibu penguasaan kosa kata bahasa Inggris siswa setelah menggunakan

discovery learning ini dalam pembelajaran dikelas?

Jawaban:

Tentu saja meningkat penguasaan kosa kata siswa dan pengetahuan dalam menulis

deskriptif teks jauh lebih mudah mendapatkan ide, selain itu juga mereka dapat belajar

bagaimana cara menulisnya.

3. Apakah kemungkinan ibu akan menggunakan discovery learning dalam pembelajaran di

kelas?

Jawaban:

Saya akan mencobanya, karena discovery learning ini sangat memudahkan proses

mengajar dan membantu saya dalam hal mengajar dan menyampaikan tujuan dalam

pembelajaran.

4. Berdasarkan pengamatan ibu, apakah penggunaan discovery learning dapat memotivasi

siswa dalam belajar dan apa saja kemajuan yang ada pada siswa?

Jawaban:

Iya tentu saja discovery learning ini sangat memotivasi siswa dan menjadi lebih antusias

lagi dalam belajar.



5. Apakah keluhan siswa terhadap penggunaan discovery learning dalam pembelajaran di

kelas?

Jawaban:

awalnya mereka mereka merasa bingung, mereka kurang paham harus melakukan apa

selama menonton video. Tapi kemudian mereka lebih bersemangat.

6. Apakah siswa terlihat menyukai cartoon movie dalam pembelajaran?

Jawaban:

Menurut saya mereka mneyukai, karena video ini membuat siswa lebih aktif dan lebih

mudah mengusai kosa kata baru dan juga lebih menyenangkan.

7. Menurut bapak, apakah kekurangan dan kelebihan yang ada pada penggunaan media ini?

Jawaban:

Kelebihannya adalah menjadikan siswa lebih aktif lagi dalam belajar dan sangat

membantu siswa dalam menguasai vocabular. Kekurangannya membutuhkan waktu yang

lama untuk mempersiapkan pembelajaran.



Hasil Wawancara Siswa Setelah Penelitian

Nama Siswa : M Farrel

Kelas : VII

1. Bagaimana pendapat kamu tentang discovery learning untuk belajar menulis deskriptif

teks di kelas? Jawaban:

Sangat Senang, karena seru dan tidak membosankan.

2. Bagaimana Menurutmu dengan penggunaan discovery learning ini, apakah pelajaran

bahasa Inggris di kelas menjadi lebih menyenangkan dan apakah teman-teman dikelas

juga menyukainya?

Jawaban:

Iya.

3. Apakah guru lain pernah menggunakan discovery learning seperti ini sebelumnya?

Jawaban:

Belum ada.

4. Apakah ada kesulitan dalam menulis deskriptif teks setelah menggunakan metode

discovery learning ini?

Jawaban:

Awalnya memang sulit, namun ketika kita sudah mengamati objek lebih dalam kita lebih

mudah untuk menuliskan teks deksriptif

5. Apakah discovery learning mempermudahmu dalam menulis deskriptif teks dalam

bahasa Inggris?

Jawaban:

Iya, Sangat mudah



Hasil Wawancara Siswa Setelah Penelitian

Nama Siswa : Damayanti.

Kelas : VII

1. Bagaimana pendapat kamu tentang discovery learning untuk belajar menulis deskriptif

teks di kelas? Jawaban:

Sangat Senang, karena mudah dipelajari

2. Bagaimana Menurutmu dengan penggunaan discovery learning ini, apakah pelajaran

bahasa Inggris di kelas menjadi lebih menyenangkan dan apakah teman-teman dikelas

juga menyukainya?

Jawaban:

Iya. Sangat menyenangkan

3. Apakah guru lain pernah menggunakan discovery learning seperti ini sebelumnya?

Jawaban:

Belum ada.

4. Apakah ada kesulitan dalam menulis deskriptif teks setelah menggunakan metode

discovery learning ini?

Jawaban:

Tidak, karena kita disuruh mengamati objek dari video, jadi kita lebih mudah dalam

menuliskannya

5. Apakah discovery learning mempermudahmu dalam menulis deskriptif teks dalam

bahasa Inggris?

Jawaban:

Iya
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