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Menyambut abad persaingan seperti sekarang ini, kompetensi merupakan sesuatu 

yang tidak bisa ditawar. Hanya orang-orang yang kompetenlah yang akan mampu survive 
serta menaklukkan persaingan. Salah satu kompetensi yang penting untuk dikuasai adalah 
kemampuan berkomunikasi, termasuk komunikasi menggunakan bahasa Inggris sebagai salah 
satu bahasa internasional. Sehingga untuk menanamkan kesadaran pentingnya sekaligus 
pembiasaan bahasa Inggris, Pemerintah menjadikannya sebagai salah satu mata pelajaran 
wajib mulai jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah, baik pertama maupun lanjutan hingga 
Perguruan Tinggi. 

Dengan pengenalan bahasa Inggris sejak dini dilanjutkan pembiasaan berbahasa, 
diharapkan setiap siswa mampu menguasainya sebagai bekal meningkatkan kualitas 
kemampuan komunikasinya sehingga mampu bergaul secara baik. Terlebih bagi siswa-siswi 
sekolah kejuruan yang memang disiapkan untuk menjadi generasi yang terampil, siap kerja 
dan kompetitif, baik dalam skala lokal, nasional, regional maupun Internasional, kemampuan 
komunikasi dalam bahasa Inggris merupakan menu utama lebih dari sekedar pelengkap 
kompetensi. 

Tetapi mewujudkan tujuan tersebut tidaklah semudah menjumlahkan satu ditambah 
satu sama dengan dua. Berbagai kendala dan masalah dengan beragam latar belakang masalah 
datang silih berganti seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta gelombang 
arus informasi nan begitu deras yang semakin menjadikan bumi ini ibarat tak terbatas ruang 
dan waktu. Ketika guru dan siswanya sepakat untuk mengobarkan semangat belajar giat, 
tetapi fasilitas dan sarana pendukung serta kebijakan belum berpihak kepada mereka. Ketika 
seorang guru senantiasa berusaha membakar semangat belajar siswanya, pada sisi lain siswa 
sudah terlanjur “istiqomah” dengan kemampuan dan keadaannya yang dibentuk oleh 
pengalaman masa lalu, kurangnya dukungan dan pengaruh dari lingkungan, baik keluarga 
maupun masyarakat sekitarnya, serta persepsi orientasi masa depan mereka masing-masing. 
Ketika para siswa telah bertekad kuat untuk memelihara semangat belajarnya, ironisnya sang 
guru melayani semangat tersebut just so so, biasa-biasa saja karena sang guru telah terjebak 
realita serta terkoyak idealismenya dan menjadikan profesi guru sebagai sebuah pekerjaan 
rutinitas belaka. 

Belum lagi ditambah brand image bahwa pelajaran bahasa Inggris adalah pelajaran 
yang difficult, baik secara teknis maupun non teknis. Yang dimaksud secara teknis adalah 
seperti sulitnya menguasai kosakata beserta spelling atau ejaannya, grammar atau tata 
bahasanya, dan secara non teknis lebih cenderung pada faktor psikologis seperti masih 
seringnya siswa diliputi rasa takut salah sebelum berbuat. Maka dibutuhkan semangat yang 
sangat akbar untuk terus berinovasi mencari solusi terbaik untuk mewujudkan tujuan 
pembelajaran bahasa inggris sebagaimana disebutkan di atas.  

Berikut salah alternatif solusi teknis untuk menjawab permasalahan teknis dalam 
pembelajaran Bahasa Inggris, yakni memanfaatkan software aplikasi Pengolah Kata, 
Microsoft Word, dalam kelas writing, khususnya dictation atau translation serta pembelajaran 
pengetahuan bahasa tentang tata bahasa, grammar. Contoh yang ada dalam artikel ini 
menggunakan Aplikasi Microsoft Word 2003 

Setelah program Microsoft Word dijalankan, Langkah pertama adalah check dahulu 
fungsi autocheck spelling and style-nya dengan klik menu “Tools” kemudian klik “option”, 
maka akan keluar kotak dialog “option”, selanjutnya pilih bar “Spelling and Grammar” dan 
aktifkan check spelling termasuk “suggestion” atau check grammar.  



Perhatikan gambar di bawah ini. 

 
Gb. 1. Menu Tools 

 
 

 
Gb. 2. Kotak Dialog Options 

 
Maka, fungsi check spelling and grammar siap digunakan. Beneath, contoh pemanfaatan 
fasilitas tersebut, 

today are a hottest day in my life. 
 

Secara otomatis, kata “today” bergaris bawah berwarna hijau yang berarti ada kesalahan tata 
bahasa. Dimana letak salahnya, klik kanan pada kata tersebut maka akan muncul alternatif 
pembenarannya.  



 
Gb. 3. Menu klik kanan, editing spelling and grammar 

 
Dari gambar di atas diketahui alternatif pembenarannya adalah “Today.”  Dengan 

demikian kesalahan pada pengetikan kata sebelumnya adalah awal kalimat dimulai dengan 
huruf kecil yang seharusnya menggunakan huruf besar. Setelah dibenarkan maka akan 
menjadi : 

 
Today are a hottest day in my life. 

 
Garis hijau pada kata “Today” hilang dan berganti pada phrase berikutnya yaitu, “are a hottest 
day.”  Menggunakan langkah yang sama seperti di atas untuk koreksi tata bahasa, maka di 
dapat hasil,  
 

Today is a hottest day in my life. 
 

 
Gb. 4. Menu klik kanan, editing spelling and grammar 

 
 



Kasus berikutnya, perhatikan kalimat berikut ini,  
 

We must study and work hard in this competitife era 
 
Dari contoh di atas, didapati kata “competitife” bergaris merah yang berarti ada kesalahan 
spelling atau ejaan. Dimana letak kesalahannya, bisa dibuktikan dan dicarikan solusi dengan 
cara klik kanan pada kata yang dimaksud maka akan keluar alternatif koreksinya. Untuk lebih 
jelas, look gambar berikut ini, 

 
Gb. 5. Menu klik kanan, editing spelling and grammar 

 
Sebagaimana contoh sebelumnya, maka silahkan klik kata alternatif koreksinya yaitu 

“competitive.”  Dengan demikian kasus teratasi, kalimat  tersebut menjadi bebas garis bawah 
berwarna merah, 

 
We must study and work hard in this competitive era 

 
Demikian contoh praktis dan faktual pemanfaatan program aplikasi pengolah kata, 

Microsoft Word, dalam pembelajaran Bahasa Inggris pada kelas writing, khususnya dictation 
yang erat kaitannya dengan spelling dan juga grammar atau tata bahasa. Dengan metode ini 
diharapkan siswa tidak mudah jenuh apalagi malas untuk belajar bahasa Inggris sehingga 
lebih lanjut hasilnya diharapkan juga akan maksimal.  

Teknis pembelajaran ini bisa individual dengan catatan Guru bahasa Inggris yang 
mengajar juga menguasai KKPI (Ketrampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi), paling 
tidak untuk aplikasi pengolah kata atau juga bisa dengan teknik pembelajaran kolaboratif, 
pembelajaran bahasa Inggris disampaikan bersamaan pembelajaran TIK. 

Semoga bermanfaat. 
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