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Verb Tenses Matrix 

Matriks ini adalah alat bantu untuk menghafalkan POLA beberapa tenses yang sering diajarkan di 
sekolah-sekolah umum di Indonesia, mulai dari Simple Present hingga Future Perfect Continuous 
tense. Totalnya ada12 Pola. Masih ada sebenarnya pola-pola yang lain, tapi keduabelas pola ini yang 
paling populer. Petunjuk penggunaan akan disampaikan di bawah tabel, sementara situasi 
penggunaan masing-masing tense akan dijelaskan pada artikel tersendiri. 

 Present 
(V-1) 
 

Past 
(V-2) 

Future 
WILL + inf 

Simple 
(unchanged) 
 

 
 

  

Continuous 
(BE + V-ing) 
 

   

Perfect 
(HAVE + V-3) 
 

   

Perfect Continuous 
(HAVE + been + V-ing) 
 

   

 

Cara Penggunaan: 

1. Perhatikan (akan lebih bagus lagi jika dihafalkan) rumus-rumus yang ada di dalam kurung. 
Setiap kata yang membentuk nama tense, memiliki cirinya masing-masing. Contoh: ciri kata 
continous adalah “BE+ V-ing”. 

2. Kata yang dicetak kapital adalah kata-kata yang masuk kategori Auxiliary Verb (agar lebih 
jelas, silahkan download materi edisi perdana di blog saya), dengan rincian sebagai berikut: 

No. Nama Auxiliary 
Verb 

Present (V-1) Past (V-2) Past 
Participle 
(V-3) 

Infinitive 
Verb 

1. HAVE HAVE / HAS HAD HAD HAVE 
2. BE  AM/ IS / ARE WAS / 

WERE 
BEEN BE 

 

3. Ciri yang ada dalam kolom, akan mempengaruhi ciri yang ada dalam baris. Contoh, jika kita 
ingin mencari tahu pola untuk Past Perfect Tense, maka yang harus kita lakukan adalah 
melihat ciri pada kolom PAST [V-2], dan baris PERFECT [HAVE + V-3]. [HAVE] akan 
terpengaruh hingga berubah menjadi bentuk Past dan menjadi [HAD].  Akhirnya, kita akan 
mendapatkan rumus akhir untuk Past Perfect Tense [HAD + V-3]. 

4. Untuk mendapatkan rumus keduabelas tenses, ikuti petunjuk seperti nomor tiga. 
5. Untuk mendapatkan bentuk pasif dari semua tenses di atas, setelah menukar posisi subjek 

dan objek, gantikan posisi VERB di pola aktif dengan BE dan diikuti dengan V-3. Contoh, pola 
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aktif untuk Present Continuous adalah [am/is/are + V-ing], maka untuk mendapatkan bentuk 
pasifnya, kata BE harus dilekati akhiran –ing dan diikuti V-3. Jadi, kalimat [ I am watching TV.] 
harus berubah menjadi [TV is being watched by me.] 


