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Abstract: The learning of Software Microsoft Office 2003 Edition Indonesian Interface Pack is 

one of the learning activities choosen for teaching persuasive paragraph writing and spelling. 

The learning increased the students’ learning result especially from the practical and 

performance aspects. Individually the students’ practice mark was 72. The students’ mark 

average of 79 indicated that students passed the SKBM learning standard. No students got 

below SKBM standard mark since all of them (100%) had successfully mastered the basic 

competence of persuasive paragraph writing and spelling practice. The attitude and affective 

aspect tends to be changed anthuastically during the learning and teaching process. 
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 Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab XV 

pasal 36 dinyatakan bahwa “Bahasa Negara adalah 

Bahasa Indonesia.” Artinya bahasa Indonesia menja-

di satu-satunya bahasa resmi yang digunakan di 

Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi sangat penting, 

menjadi bahasa utama, kalau perlu yang pertama di-

kuasai anak Indonesia. Sebagai bahasa negara, satu 

fungsi bahasa Indonesia yang telah dilaksanakan 

yaitu bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar 

dalam dunia pendidikan. Dari jenjang sekolah dasar, 

sekolah menengah, sampai perguruan tinggi, bahasa 

Indonesia menjadi kabel mentransfer ilmu guru 

kepada para siswa. Tes masuk menjadi pegawai pun 

harus lulus materi bahasa Indonesia. 

 Dengan melihat betapa pentingnya bahasa In-

donesia dalam arus mencerdaskan anak bangsa mun-

cul suatu permasalahan apakah sudah dapat dikata-

kan bahasa Indonesia telah dikuasai secara menyelu-

ruh, baik pengetahuan bahasa maupun keterampilan 

berbahasa oleh siswa, pendidik dan masyarakat pada 

umumnya. Kenyataannya, siswa terlebih masyarakat 

umumnya masih belum kompak dalam menuliskan 

ejaan sesuai pedoman Ejaan Yang Disempurnakan 

(EYD). Mendengar istilah EYD saja, ada sebagian 

kecil siswa belum mengetahui kepanjangannya. 

Apalagi menyelaraskan bahasa tulis yang digunakan 

dengan ejaan yang disempurnakan. Padahal ejaan 

bukan hal yang asing di telinga siswa, hanya saja 

terlupakan mengingat sejak dasar materi ejaan sudah 

dipelajari.  

 Keterampilan menulis dikenal sebagai kete-

rampilan yang paling tinggi di antara keterampilan 

bahasa lainnya (membaca, menyimak, berbicara). 

Keterampilan ini tentunya sangat memerlukan kecer-

dasan manusia dalam menghubungkan kalimat yang 

logis. Kecerdasan penguasaan ejaan yang sebenar-

nya sudah dibekali sejak usia sekolah. Namun, yang 

terjadi sekarang adalah penguasaan ejaan yang mi-

nim padahal keterampilan menulis wajib dimiliki 

oleh seluruh siswa. Ditambah lagi dalam standar 

kompetensi kelulusan, materi menulis yang harus 

dikuasai adalah menulis karangan narasi, deskripsi, 

eksposisi, argumentasi, dan persuasi. 

 Sikap asal jadi atau emang gue pikirin, sangat 

melemahkan keinginan yang seharusnya sudah ter-

bentuk untuk menerapkan EYD dengan benar. Ter-

kadang siswa terkesan tidak memedulikan pedoman 

ejaan. Yang penting tulisan yang dibuat selesai. 

Benar atau tidak ejaan yang ditulis tidak dipikirkan 

sama sekali. Padahal bukan rahasia lagi bahwa untuk 

memajukan bahasa Indonesia ke taraf internasional, 

bangsa Indonesia harus menguasai kaidah bahasa 

Indonesia seoptimal mungkin sesuai standar yang 

sudah ditetapkan. Setelah itu barulah bahasa Indone-

sia bisa kuat berpijak di lingkup dunia. 

 Seiring dengan harapan bahwa EYD dapat di-

kuasai seluruh lapisan masyarakat terutama siswa 

sebagai subjek belajar, maka Kurikulum Berbasis 

Kompetensi dapat menjawab  kegundahan  guru  Ba- 
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hasa dan Sastra Indonesia. Pemberlakuan Kurikulum 

Berbasis Kompetensi (KBK) secara nasional, me-

nuntut adanya perubahan dan kesiapan dalam berba-

gai hal. Di antaranya adalah perubahan dan bentuk 

model perangkat pembelajaran, dari Kurikulum 

1994 ke Kurikulum Berbasis Kompetensi atau Kuri-

kulum  2004. Perubahan yang kedua adalah dalam 

sistem penilaian. Sistem penilaian yang dikembang-

kan dalam KBK adalah memisahkan aspek kognitif, 

psikomotor dan afektif siswa. Berbeda dengan kuri-

kulum 1994 yang menyatukan seluruh aspek peni-

laian di atas. Perubahan yang ketiga adalah pembela-

jaran pada KBK lebih menekankan pada keaktifan 

siswa. Dengan begitu siswa akan mampu mencapai 

kemampuan dasar sesuai yang dikehendaki dalam 

mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Untuk 

keperluan tersebut, guru sangat berperan menyedia-

kan dan memperkaya pengalaman belajar siswa. 

Pengalaman belajar seperti penguasaan EYD dalam 

keterampilan menulis siswa akan lebih berkesan 

dengan menggunakan inovasi media pembelajaran 

 Oleh karena itu, penulis ingin membuka mata 

seluruh lapisan masyarakat terutama para siswa yang 

diharapkan menjadi penerus pelestarian bahasa In-

donesia yang mencintai dan menghargai bahasa In-

donesia untuk segera revitalisasi ejaan sebagai satu 

penyumbang keberhasilan menulis. Caranya melalui 

media alternatif pembelajaran Software Microsoft 

Office 2003 Edition Indonesian Interface Pack yang 

merupakan satu pilihan solusi untuk mengatasi 

kejenuhan siswa dalam menghafal seluruh ketentuan 

yang telah ditetapkan dalam Buku Pedoman Umum 

Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan 

(EYD), dan dengan mudah menerapkan ejaan baku 

dalam setiap tulisan siswa.  

 Software Microsoft Office 2003 Edition Indo-

nesian Interface Pack merupakan salah satu pilihan 

bahasa yang ada di Microsoft Office 2003. Perang-

kat ini seluruhnya berbahasa Indonesia. Selain itu 

kamus bahasa Indonesia juga terpasang sehingga 

memungkinkan untuk mengecek ejaan bahasa Indo-

nesia dan beberapa fasilitas bahasa lainnya 

 Dengan menggunakan media pembelajaran al-

ternatif ini diharapkan proses belajar mengajar me-

nulis paragraf persuasi dan penguasaan ejaan men-

jadi lebih menarik dan menyenangkan, sehingga 

EYD menjadi lebih bermakna dalam setiap langkah 

menulis siswa. Yang pada gilirannya akan mening-

katkan fungsi perangkat lunak pengecek ejaan Baha-

sa Indonesia dalam mengoreksi kesalahan menulis 

siswa baik melalui tulisan tangan apalagi dengan 

media komputer. Selain itu aspek kognitif, psikomo-

torik dan afektif siswa akan berkembang seiring 

dengan terlatihnya siswa melengkapi hal-hal baku 

atau standar untuk bahasa negaranya. 

 Tujuan penelitian ini adalah (1) menciptakan 

suasana belajar yang menarik dan menyenangkan 

dalam membelajarkan materi paragraf persuasif, (2) 

mengatasi hambatan dalam proses belajar mengajar 

paragraf persuasif, dan (3) mengetahui pengaruh 

penggunaan Software Microsoft Office 2003 Edition 

Indonesian Interface Pack terhadap aspek kognitif, 

psikomotor, dan afektif siswa. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penerapan  

 Proses belajar mengajar dimulai dengan pe-

ngantar berupa apersepsi terhadap pengetahuan yang 

telah dikuasai sebelumnya dengan mengajukan be-

berapa pertanyaan baik itu pertanyaan yang berupa 

cek pemahaman materi sebelumnya maupun perta-

nyaan yang berupa permasalahan yang harus disele-

saikan siswa. Selanjutnya siswa diarahkan untuk me-

lihat, mengamati, dan menyimak sebuah contoh 

paragraf  persuasi yang ditampilkan di layar meng-

gunakan proyektor LCD dan menanyakan ciri-ciri 

paragraf persuasi berdasarkan contoh tampilan para-

graf persuasi. Siswa mengamati lalu menjawab per-

tanyaan guru dengan cermat. Selanjutnya guru me-

nanyakan tentang kesalahan ejaan yang terdapat 

dalam paragraf. Guru menandai kata-kata yang di-

tunjuk siswa yang menggunakan ejaan yang salah, 

dengan warna biru.  

 Langkah selanjutnya adalah mengajak siswa 

mencermati apakah kata-kata yang sudah ditandai 

tersebut memang salah ejaannya dengan mengguna-

kan Software Microsoft Office 2003 Edition Indone-

sian Interface Pack. Siswa digiring untuk dapat me-

ngoperasikan perangkat lunak tersebut sesuai cara 

penggunaannya yang telah dijelaskan terdahulu.  

 Tahapan selanjutnya adalah meminta siswa 

membentuk kelompok. Guru menugaskan masing-

masing siswa menulis paragraf persuasif selama 25 

menit yang nantinya akan didiskusikan bersama-

sama dengan anggota kelompok yang lain. Siswa 

diminta untuk mengoreksi tulisan tersebut dengan 

menggunakan Microsoft Office 2003 Edition Indone-

sian Interface Pack. Kegiatan selanjutnya yaitu 

pelaporan hasil koreksi berupa presentasi kelompok. 

Dalam presentasi kelompok ini dibahas beberapa 

kesalahan penulisan yang terjadi pada tulisan dengan 

bantuan Microsoft Office 2003 Edition Indonesian 

Interface Pack. Guru memberikan kesempatan kepa-

da siswa untuk menanggapi, menyanggah, bertanya, 

maupun masukan terhadap tulisan yang dipresentasi-

kan.   

 Akhirnya, guru sebagai motivator menyimpul-

kan beberapa konsep ejaan yang harus ditekankan 

pada penulisan paragraf persuasi. Guru memberi 

tugas kepada untuk mengetik paragraf persuasi yang 

lain kemudian mengirimkannya ke email guru seba-

gai tugas dengan memperhatikan tujuan persuasi dan 

kesalahan ejaan.  
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Hasil 

 Data hasil belajar siswa yang meliputi hasil 

belajar pengetahuan dan pemahaman konsep (PPK) 

dan hasil belajar praktek atau psikomotorik siswa 

dapat dilihat selengkapnya pada tabel berikut. 

Tabel 1  Hasil Belajar PPK Siswa 

Keterangan Penjabaran 

Banyak siswa 35 siswa 

Nilai maksimum 80 

Nilai minimum 70 

Nilai rata-rata 74 

 

Catatan: Standar Ketuntasan Belajar Minimal (SKBM) yang 

disepakati adalah 70 

  

Tabel 2  Hasil Belajar Psikomotorik Siswa 

Keterangan Penjabaran 

Banyak siswa 35 siswa 

Nilai maksimum 80 

Nilai minimum 72 

Nilai rata-rata 79 

 

Catatan: Standar Ketuntasan Belajar Minimal (SKBM) yang 

disepakati adalah 72 

  

Pembahasan 

 Berdasarkan data hasil belajar siswa pada ter-

sebut di atas menunjukkan bahwa SKBM telah me-

lebihi batas nilai batas ketuntasan yang telah disepa-

kati, yaitu untuk aspek PPK sebesar 70 dan untuk as-

pek praktik atau psikomotorik adalah 72. 

 Hasil belajar pada aspek PPK untuk nilai rata-

rata siswa adalah sebesar 74. Hal ini berarti hampir 

semua konsep paragraf persuasi dan ejaan telah 

dipahami oleh siswa. Walaupun ada beberapa siswa 

yang belum mencapai standar nilai ketuntasan yang 

telah disepakati, banyaknya tidak terlalu besar hanya 

2 siswa dari 35 siswa yang dinilai. Siswa yang be-

lum memenuhi standar ketuntasan diberikan reme-

dial untuk konsep yang sama, kemudian dilakukan 

tes ulang hingga mencapai nilai minimal standar 

ketuntasan belajar  yang telah disepakati. 

 Jadi dari data di atas jelas menunjukkan bahwa 

Software Microsoft Office 2003 Edition Indonesian 

Interface Pack sebagai media pembelajaran menulis 

paragraf persuasi dan ejaan mampu memberikan 

kontribusi yang positif terhadap peningkatan aspek 

PPK siswa. 

 Kemudian berdasarkan data hasil belajar siswa 

terhadap aspek praktik atau psikomotorik menunjuk-

kan bahwa nilai praktik yang diperoleh siswa secara 

individu telah mencapai SKBM yang telah disepa-

kati yaitu sebesar 72. Hal ini terlihat dari rata-rata 

nilai siswa sebesar 79. Dari data pada tabel 2 dapat 

dilihat tidak ada siswa yang belum mencapai nilai di 

bawah SKBM. Jadi 100% siswa memiliki kompeten-

si dasar materi menulis paragraf persuasi dan ejaan 

untuk aspek praktik. 

 Dari data di atas dapat dikatakan bahwa 

Software Microsoft Office 2003 Edition Indonesian 

Interface Pack sebagai media pembelajaran menulis 

paragraf persuasi dan ejaan mampu meningkatkan 

hasil belajar siswa dari aspek praktik atau psikomo-

torik. Selain itu, dari aspek sikap atau afektif dapat 

dirasakan sekali pada saat proses belajar mengajar. 

Siswa menunjukkan adanya perubahan sikap dalam 

antusiasme belajar. Akibatnya, kompetensi dasar dan 

indikator pada penulisan paragraf persuasif dapat 

tercapai.  

 

KESIMPULAN 

 Pembelajaran menulis paragraf persuasi dan 

penguasaan ejaan dengan menggunakan Software 

Microsoft Office 2003 Edition Indonesian Interface 

Pack sebagai media pembelajaran selain memberi-

kan kontribusi yang positif terhadap peningkatan 

kemampuan kognitif, psikomotorik dan afektif siswa 

ternyata dapat menumbuhkan sikap positif, antusias 

yang tinggi, kegairahan yang besar dalam mengha-

silkan tulisan, dan suasana belajar mengajar lebih 

terarah, menarik, dan menyenangkan. Dengan demi-

kian penggunaan Software Microsoft Office 2003 

Edition Indonesian Interface Pack dapat dijadikan 

sebagai jalan keluar mengatasi keraguan dalam 

menggunakan laboratorium bahasa dan laboratorium 

komputer dalam membelajarkan Bahasa dan Sastra 

Indonesia. Selain itu, Software Microsoft Office 

2003 Edition Indonesian Interface Pack dapat dija-

dikan media dalam mengatasi kesalahan penulisan 

ejaan, pengetikan yang kurang huruf, dan berbagai 

masalah ejaan yang kerap kali terjadi dalam penggu-

naan bahasa surat dinas instansi pemerintahan. 

 

SARAN 

 Sebaiknya pihak sekolah dapat mengadopsi 

Software Microsoft Office 2003 Edition Indonesian 

Interface Pack ini untuk kepentingan penulisan surat 

dinas pada staf administrasi atau tata usaha. Begitu 

juga pemerintah pusat, provinsi, kota dan kabupaten 

hendaknya tidak menutup mata terhadap penyediaan 

Software Microsoft Office 2003 Edition Indonesian 

Interface Pack dalam kegiatan penulisan berbahasa 

Indonesia di instansinya, agar pembelajaran positif 

ini dapat otomatis diterima masyarakat Indonesia 

dengan mudah baik yang intelektual maupun awam. 

Dan akhirnya guru mata pelajaran selain Bahasa dan 

Sastra Indonesia diharapkan mendukung pengguna-

an ejaan sehari-hari pada saat proses belajar menga-

jar. 
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