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“To learn something smarter and faster, you need to know  

„what to do‟ and „how to do‟. Ninja way!” 
 

-- Maula Nikma 
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Pengantar  

Alkisah.. 

Pada suatu hari 3 orang bersahabat pergi ke laut untuk memancing ikan. 2 

orang berprofesi sebagai nelayan sudah puluhan tahun, sedang seorang lagi 

adalah seorang petani. Ketika sedang asyik memancing, salah seorang 

nelayan merasa lapar dan mengajak 2 temannya yang lain untuk makan. 

Karena belum lapar, 2 temannya itu menolak. Akhirnya si nelayan 

memutuskan untuk kembali ke pantai yang tidak terlalu jauh dari kapal 

mereka. Ia turun dari kapal dan..set..set..dengan beberapa langkah ia 

berhasil mencapai bibir pantai, lalu makan. Setelah kenyang, si nelayan pun 

kembali lagi ke kapal dengan cara yang sama, set..set.. sampai di kapal. 

Kemudian mulai memancing kembali. 

Tidak lama setelah itu, nelayan yang satu lagi juga merasa lapar dan 

mengajak temannya yang petani untuk makan. Karena belum lapar, si 

petani menolak ajakan sang nelayan. Nelayan kedua inipun pergi ke pantai 

dengan santai, seperti nelayan yang pertama..set..set..sampai di pantai lalu 

makan, dan kembali ke kapal. 

Kini giliran si petani yang merasa lapar. Ia mengajak 2 orang temannya 

yang nelayan untuk makan di pantai. Karena masih kenyang, kedua 

temannya menolak. Iapun pergi sendirian. Seperti 2 teman sebelumnya, ia 

menuruni kapal..set..set..dan...ia tidak muncul-muncul lagi, tenggelam! 

=============== 

Hi there! How are you? 

Senang sekali akhirnya saya bisa menulis ebook ketiga saya “Belajar Bahasa 

Inggris ala Ninja”. Dari judulnya, tentu ebook ini masih berkutat seputar 

belajar bahasa Inggris. Hmm..apa ya kira-kira yang melatarbelakangi 

munculnya ebook ini? Kenapa saya melibatkan Ninja disini?  
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Banyak sih sebenarnya, tapi saya mau cerita 1 kejadian saja yang kebetulan 

dengan melihat kejadian itulah langsung terbesit dalam pikiran saya untuk 

„berbuat sesuatu‟, ya menulis ebook ini.  

Jadi waktu itu saya sedang duduk di sebuah coffee house, warung kopi 

istilah kerennya, untuk nonton pertandingan bola, saya lupa apa lawan apa. 

Ketika pertandingan break, saya coba memperhatikan sekitar mencari tahu 

kali aja ada orang yang saya kenal yang juga nonton bareng disitu. Saat 

melihat-lihat kesana-kemari, tiba-tiba saya masygul dengan „pemandangan‟ 

yang ada persis di depan saya. Sepertinya seorang mahasiswa, dan rasanya 

saya mengenalnya, atau setidaknya pernah berjumpa ntah dimana. Ia 

membaca buku! Buku Grammar pula! What?! Lagi nonton bola tengah 

malam gini ada yang ingat bawa buku grammar? 

Well, I kept watching him.. 

1 menit pertama saya salut kepada anak muda ini, salut dengan semangat 

belajarnya. Tapi menit ke-2 dan seterusnya, saya mulai kasihan. Mulutnya 

mulai komat-kamit, menghafal rumus. Saya melihat, mengintip lebih 

tepatnya, halaman dan paragraf apa yang dihafalnya. Rumus grammar. Lalu 

dibawahnya ada beberapa kosakata yang juga ikut dihafal. Saya lalu 

memperhatikan wajahnya, terlihat sangat tertekan, kesulitan. Saya 

mencoba menerka apa kira-kira tujuannya belajar dengan cara itu. 

Kesimpulan saya ada 2, dia ingin belajar grammar (karena yang dihafal 

rumus grammar), dan/atau ingin bisa menggunakannya (karena juga 

menghafal beberapa kosakata) ntah untuk bisa menulis atau bicara. 

Rasanya saya ingin langsung duduk di sebelahnya, dan menanyakannya 

beberapa pertanyaan, dan mungkin lalu menawarkan beberapa solusi. Tapi 

niat itu urung saya lakukan karena pertandingan sudah dimulai. 
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Dulu.. 

Saya, dan beberapa teman di sekolahan, juga mengalami/melakukan hal 

yang sama ketika ingin belajar bahasa Inggris. Menghafal rumus, menghafal 

daftar kosakata, dll. Tidak ada masalah dengan itu sebenarnya. Tapi 

kesalahannya adalah sebagian besar orang tidak mengerti apa yang ingin 

dicapainya dan tidak tahu bagaimana cara mendapatkannya. Proses 

menentukan hasil. Semangat tanpa ilmu adalah hal yang sia-sia. Kamsudnya 

bagaimana? Mari kita bahas satu per satu. 

1. Tidak mengerti/tahu tujuan 

Ketika seseorang ingin mempelajari sesuatu, tentu seharusnya ada 

tujuan spesifik yang ingin diraih. Begitu juga dengan belajar bahasa 

Inggris. Untuk memulai belajar, tanya dulu diri Anda: “saya ingin bisa 

apa?” Jawablah pertanyaan dengan jawaban yang pasti, jelas, spesifik. 

“pokoknya bisa bahasa Inggris!” bukanlah jawaban. Banyak orang 

gagal dan proses belajarnya jalan ditempat jika jawabannya dimulai 

dengan kata “pokoknya..”. Untuk membantu Anda menjawab “saya 

ingin bisa apa?”, di ebook ini saya menuliskan 9 (sembilan) tujuan 

umum orang belajar bahasa Inggris. Dan Anda harus memiliki 

jawaban salah satunya, tidak bisa sekaligus, karena tidak spesifik. 

Juga lebih lama mendapatkan hasil belajar yang maksimal. Disini kita 

belajar untuk belajar dengan cerdas.  

2. Tidak tahu cara 

Setelah tahu tujuan, carilah cara terbaik, paling efektif, paling mudah, 

untuk meraih tujuan. Yang paling penting yang ingin saya sampaikan 

pada bagian ini adalah bahwa setiap tujuan memiliki caranya masing-

masing. Jika Anda ingin mampu berbicara, tentu berbeda sekali cara 

belajarnya dengan orang yang ingin meningkatkan skor TOEFL/IELTS-

nya. Eh, masih ingat dengan cerita 2 nelayan dan 1 petani diatas? 

Kenapa si petani tenggelam? 2 nelayan lupa memberitahu si petani 
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dimana letak batu yang dapat dijadikan pijakan untuk jalan ke pantai! 

Well, saya kira Anda semakin mengerti ya. It is all about “cara”. 

Berbicara soal “cara” erat sekali kaitannya dengan sumber belajar. 

Buku, guru, kursus, dsb. Ribuan orang diluar sana membeli buku, 

berbagai warna dan penerbit, gonta-ganti guru/kursus, dan tidak 

mengalami peningkatan bahasa Inggris. Mereka hanya memuaskan 

hasrat belajar saja. Tidak cukup, kan?  

 

Manfaat ebook ini buat Anda dan teman-teman lain yang sedang ingin 

belajar bahasa Inggris tentu ada 2: 

1. Anda mengetahui tujuan belajar Anda 

2. Anda mengetahui beberapa cara untuk meraih tujuan 

 

Saya berharap sekali belajar bahasa Inggris tidak lagi menjadi sesuatu yang 

sulit. Mudah-mudahan saya bisa membantu Anda lewat ebook ini. Silakan 

sebar ebook ini kepada siapapun yang sedang belajar, mau belajar, mungkin 

teman, saudara, murid, dsb.  

 

Apa yang Anda lakukan setelah membaca ebook ini? 

Mungkin Anda harus meluruskan tujuan terlebih dahulu. Lihat skala prioritas 

Anda. Anda butuh bahasa Inggris untuk kebutuhan apa; Pekerjaan? Bisnis? 

Pendidikan? Tes? Bisa ngomong? Bisa nulis? Tentukan! Ingat, lihat skala 

prioritas; yang harus Anda lakukan/dapatkan dalam waktu dekat.  

Setelah mendapatkan prioritas, konsisten-lah. Anda harus komitmen dengan 

tujuan belajar bahasa Inggris Anda. Jangan cepat terpengaruh, karena 

melihat orang lain jago ngomong cas-cis-cus, Anda juga buru-buru merubah 

tujuan. Tidak istiqomah namanya. Kebutuhan tiap orang berbeda-beda.  

Setelah pasti, spesifik, dan konsisten dengan tujuan, coba ikuti beberapa 

saran saya mengenai cara mendapatkan tujuan belajar Anda. Disini Anda 
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bertarung melawan ego dan alasan-alasan pembenaran untuk tidak belajar. 

Musuh terbesar Anda adalah diri Anda sendiri. Buang jauh-jauh untuk 

berpikir belajar hari ini lancar besok. It‟s NOT WORKING that way. Fokus 

terhadap progres Anda, bukan komentar orang lain terhadap Anda. 

Belajarlah seperti NINJA!  

 

Selamat belajar teman.. 

 

**eh, ada yang lupa nih.. 

Kenapa ala Ninja? Well, itu yang terbayang di kepala saya ketika 

memikirkan proses belajar: fokus, presisi, efektif-efisien, segera lumpuhkan 

lawan dengan manuver-manuver yang tidak biasa. Tidak banyak yang 

belajar beladiri ninja bisa jadi ninja beneran. Tidak banyak yang belajar 

bahasa Inggris bisa beneran! Nggak nyambung ya? :D ya sudah lah, ebook 

saya, tulisan saya, suka-suka saya, kan saya Ninja :p Saya gitu orangnya! 

 

Maula Nikma 

 

Mau berkomunikasi dengan saya? 

Facebook: Maula Nikma 

Twitter: @maulanikma 

Email: maula.nikma86@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:maula.nikma86@gmail.com


Klik www.bahasainggris120.com  Page 8 
 

Anda Mau Bisa/Belajar/Meningkatkan Apa? 

 

1. Speaking/Conversation (Ngomong) ---------  9 

2. Writing (Nulis) -------------------------------  18 

3. Reading (Baca) ------------------------------- 23 

4. Listening (Dengar) ---------------------------  26 

5. Skor TOEFL bagus ---------------------------- 31 

6. Skor IELTS bagus ----------------------------- 33 

7. Grammar -------------------------------------- 36 
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Speaking/Conversation 

 

Anda akan belajar: 

 Cara bisa ngomong Inggris lebih cepat & efektif 

 Sumber belajar 

 Membuat rencana belajar 

 

A. First thing first 

Untuk bisa ngomong Inggris secara lancar, ada 4 hal yang harus Anda 

miliki.  

1. Vocabulary (kosakata)  

Kunci pertama untuk bisa ngomong Inggris lebih lancar adalah 

„Vocabulary‟, perbendaharaan kata. Yang Anda omongkan adalah 

kata bukan? Semakin makin banyak Anda memiliki kosakata, 

semakin banyak yang bisa Anda bicarakan, lakukan, dengan bahasa 

Inggris.  

2. Listen First (dengar dulu) 

Untuk berbicara, tentu kosakata yang sudah Anda kuasai harus 

mampu Anda ucapkan dengan benar. Bagaimana caranya agar kata 

yang Anda ucap benar dan sesuai sebagaimana mestinya? Kuncinya 

adalah „Listen First‟, atau dengar dulu. Agar orang-orang yang juga 

berbahasa Inggris bisa memahami apa yang Anda katakan, Anda 

harus tahu bagaimana membunyikan suatu kata dengan benar. Jika 
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tidak, orang akan sulit memahami Anda. Dengarlah bagaimana 

native speaker mengucapkan suatu kata, tiru saja. Selain Anda 

dapat mengucapkan kata/kalimat mirip seperti bulek, Anda juga 

lebih mudah memahami jika mereka berbicara, apalagi orang local 

yang ngomong. Banyak yang mengeluh soal listening ini, mulailah 

belajar listening dengan langsung mendengarnya dari native 

speaker.  

3. Practice from day 1 (langsung praktek dari hari pertama 

Anda belajar) 

Permasalahan paling besar yang sering dialami orang yang sedang 

belajar bahasa Inggris untuk speaking adalah sulit bisa lancar. 

Pengen lancar? Praktek setiap hari, kapanpun bila ada kesempatan, 

kalau perlu berbicara sendiri; di depan cermin, di kamar mandi. 

Asal jangan di tempat umum saja. Speaking fluency isn‟t a gift, it‟s 

a skill you can learn! 

4. No worries about grammar 

Prinsip bisa ngomong Inggris lancar adalah Fluency first, accuracy 

second! Lancar dulu, benar – salah belakangan. Prinsip ini bukan 

berarti mentolerir Anda ngomong asal-asalan, tapi lebih kepada 

jangan terlalu takut salah ketika berbicara. Enjoy saja. Nanti akan 

saya ajarkan bagaimana Anda bisa ngomong Inggris dengan baik 

dan benar meski tidak belajar menghafal rumus grammar.  

B. Techniques 

1. Bagaimana cara memiliki banyak kosakata 

Banyak orang membuat daftar kosakata, lalu menghafalnya. 

Misalnya dengan menghafal 5 – 10 kata per hari, dst. Menurut 

pengalaman banyak orang, cara ini banyak sekali kekurangannya, 

antara lain: lebih cepat lupa, dan tidak memahami konteks kapan 

suatu kata dapat digunakan ketika berbicara. Sering terjadi bahwa 
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untuk mengatakan sesuatu dalam bahasa Indonesia, Anda memiliki 

banyak pilihan kata ketika ingin mengucapkannya dalam bahasa 

Inggris. Jadi masalah, kan? Lalu bagaimana caranya menguasai 

banyak kosakata berikut memahami bagaimana suatu kata bisa 

digunakan dengan benar?  

Caranya adalah mempelajari kalimat, bukan hanya satu kata. Atau 

jika Anda sudah membuat daftar kosakata, buatlah contoh kalimat 

setiap kata. Lebih baik jika Anda membuat contoh kalimatnya dari 

kamus bahasa Inggris seperti John M Echols/Hassan Saddily atau 

dari buku-buku berbahasa Inggris.  

Pengalaman saya? 

Saya dulu banyak membaca buku cerita (seperti novel fiksi/non 

fiksi), membaca skrip lagu Inggris, koran/majalah, dll dan tanpa 

sadar saya sudah memiliki banyak kosakata dan memahami 

konteks penggunaannya sekaligus. Itu masih saya lakukan hingga 

saat ini. Saya menambah koleksi kosakata Inggris setiap hari tanpa 

beban menghafal, dan sepertinya tidak ribet seperti harus bawa 

daftar kosakata kemana-mana. 

Carilah buku-buku cerita berbahasa Inggris, banyak tersedia di 

internet. Silakan cari.    

2. Bagaimana cara belajar listening 

Masalah banyak orang dalam listening adalah tidak bisa menangkap 

kata-kata yang sedang diucapkan satu per satu. Semuanya 

kedengaran seperti air mengalir “blablablablabla..blurrrrr”. Lalu 

bagaimana jalan keluarnya?  

a. Mendengar hal yang mudah terlebih dahulu 

Sesuaikan audio yang Anda dengar kemampuan Anda. Jika Anda 

benar-benar memiliki kesulitan dalam listening, lebih baik mulai 

dari audio untuk anak-anak. Masih relatif tidak terlalu cepat dan 
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kosakata/kalimat yang masih sederhana. Jika Anda merasa 

audio yang Anda dengar sudah terlalu mudah, naikkan levelnya 

seperti mendengar cerita untuk remaja, lalu tingkatkan ke hal-

hal yang lebih berat seperti mendengar berita, kuliah, talk show, 

dst. Jangan terbalik, buru-buru langsung mau bisa ngerti nonton 

film barat.  

 

b. Baca skrip/teks sebelum mendengar 

Agar aktifitas belajar listening lebih mudah & efektif, usahakan 

memahami terlebih dahulu audio yang akan Anda dengar 

minimal 80% dengan melihat/membaca skrip. Jika Anda lakukan 

terus menerus selama 1 bulan saja, seperti saya lakukan dulu, 

Anda akan merasakan dan melihat peningkatan kemampuan 

listening Anda.  

3. Bagaimana agar lancar 

Untuk bisa lancar, kuncinya cuma satu: sering praktek. Apa yang 

harus Anda praktekkan seharusnya adalah hal-hal yang paling 

sering Anda lakukan sehari-hari baru hal-hal lain. Carilah teman 

untuk bisa praktek setiap hari. Cara tercepat dan pasti untuk 

mendapatkan teman belajar untuk praktek adalah dengan 

mengikuti kursus atau membuat komunitas belajar – praktek 

bersama.  

Ingat, langsung praktek dari hari pertama belajar. Jika hari ini 

belajar bagaimana cara memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris, 

maka langsung praktekkan itu hari itu juga, berulang-ulang, hingga 

benar-benar lancar. Oke!  Jika sudah belajar materi baru, ulangi 

pelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya.  

4. Bagaimana cara belajar grammar secara alami, tanpa hapal 

rumus? 
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Ini teknik yang saya janjikan sebelumnya tentang bagaimana Anda 

bisa berbicara bahasa Inggris dengan baik dan benar meski tdak 

menghapal rumus: caranya adalah meniru. Meniru bagaimana 

orang lain mengatakan/menuliskan kalimat. Banyak cara untuk 

meniru ini, bisa dengan membaca, melihat skrip lagu/film, dll. Jika 

dilakukan berulang dan setiap hari, Anda tanpa sadar mampu 

menggunakan kalimat dengan benar, ya tanpa grammar. 

Apa rahasianya?  

Ini mungkin karena Anda terbiasa melihat, membaca, mendengar, 

bagaimana penggunaan kata dalam kalimat dengan macam-macam 

konteksnya. Tentu Anda tidak hapal rumus grammarnya, tapi yang 

jelas Anda tahu mana yang benar dan mana yang salah karena 

sering melihatnya. See?  

Ingat ya, TIRU SAJA.  

C. Resources (sumber belajar) 

Sekali lagi, untuk ngomong Inggris Anda butuh 4 hal: 

1. Vocabulary 

2. Listening (bagaimana cara mengucapkan vocab tertentu dengan 

benar) 

3. Practice  (praktek agar lancar) 

4. Learn grammar naturally  

Berikut beberapa pilihan yang dapat Anda lakukan untuk mendapatkan 

sumber belajar yang memenuhi 4 kebutuhan Anda itu sekaligus: 

1. Mencari sendiri 

- Yang Anda butuhkan adalah komputer/laptop/tablet atau device 

lain serta koneksi internet. Saat ini banyak sekali website, ribuan 

mungkin, yang menyediakan teks belajar bahasa Inggris yang 

juga memiliki audio.  
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- Buat komunitas belajar. Cari teman. Tidak perlu dan tidak usah 

banyak, yang penting sama-sama komitmen untuk selalu 

praktek ngomong ketika bertemu. 

Kelebihan dengan mencari sendiri: 

- Gratis alias tidak ada uang yang keluar, Anda hanya 

membutuhkan waktu untuk mencari. 

- Pengalaman belajar yang sangat luas 

 

Kekurangan dengan mencari sendiri: 

- Waktu yang lama 

Ada syarat utama yang harus Anda penuhi ketika mencari 

sumber sendiri: Anda harus tahu apa yang benar-benar Anda 

butuhkan untuk meningkatkan kemampuan speaking yang 

sesuai dengan kemampuan awal Anda dalam bahasa 

Inggris. Karena bingung, otomatis waktu dihabiskan jadi jauh 

lebih lama. Akan lebih mudah jika ada orang yang lebih 

mengerti/mengetahui untuk membantu. 

- Resiko overload informasi 

Waktu yang Anda butuhkan untuk memulai belajar menjadi lebih 

lama karena faktor kedua ini: overload informasi. Website yang 

menyediakan sumber belajar ini jumlahnya mungkin ribuan. 

Yang buat lama adalah proses memilih website mana yang 

benar-benar tepat untuk Anda. Setelah dapat websitenya, dalam 

satu website juga ada ratusan bahkan ribuan materi yang dapat 

Anda gunakan. Tentu Anda tidak butuh semua materi sekaligus 

saat ini. Nah, memilih-milihnya ini lagi cukup banyak menyita 

waktu Anda. Kebanyakan orang sih langsung donlot semua 

materi yang ratusan jumlahnya, lalu akhirnya bingung sendiri 

mau mulai dari mana. (pernah saya alami ketika belajar bahasa 
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Jepang, ngejar yang gratisan, akhirnya kebingungan 

sendiri..hehe..) 

- Trial error yang tidak terukur 

Ini sebenarnya resiko turunan dari banyaknya sumber materi 

yang Anda kumpulkan. Anda harus coba-coba urutan belajarnya 

satu per satu. Gagal satu, coba materi lain. Gagal lagi, coba lagi, 

begitu seterusnya.  

 

2. Berbayar   

- Ikut kursus 

Saat ini banyak sekali kursus bahasa Inggris yang tersedia yang 

dapat Anda pilih. Catatan penting dari saya: pastikan paket 

belajar yang Anda pilih adalah paket belajar yang sesuai dengan 

target kemampuan yang Anda inginkan. Jika memang Anda ingin 

meningkatkan kemampuan berbicara, maka pastikan kursus tsb 

memberikan materi, teknik, atau metode belajar yang 

memenuhi 4 unsur yang saya utarakan diatas. Jangan sampai 

Anda ingin meningkatkan kemampuan berbicara tapi justru yang 

diberikan ke Anda kebanyakan rumus grammar, sedikit „ruang‟ 

untuk praktek, tidak ada materi listening, dst.   

- Beli paket belajar online 

Sama seperti kursus, beli paket belajar online bisa jadi alternatif 

yang bagus karena relatif lebih murah daripada Anda ikut 

kursus. Yang perlu Anda perhatikan juga sama, pastikan materi 

yang Anda beli sesuai dengan tujuan belajar Anda 

============= 

Sponsor  

Jika Anda di Banda Aceh, kursus saya Paradise Institute 

menyediakan paket belajar bahasa Inggris khusus untuk 
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speaking/conversation yang metode dan bahan belajarnya 

sesuai dengan 4 unsur yang Anda butuhkan jika ingin bisa lancar 

ngomong Inggris. Hubungi admin di 0823 6237 6996 untuk info 

lebih lanjut. 

Jika Anda tidak di Banda Aceh, Anda bisa membeli paket belajar 

online saya di www.bahasainggris120.com dengan biaya yang 

lebih ringan. 

============= 

D. Level 

Level atau tingkatan dalam kemampuan berbicara ada 4: 

1. Dasar (basic) 

Pada level ini, kemampuan Bahasa Inggris Anda hanya meliputi 

bagian-bagian kecil saja seperti menegur orang lain (hello, how are 

you, dst), mengenalkan diri sendiri saja seperti my name is.., 

mengetahui waktu seperti tahun, bulan, hari, jam, dst.   

2. Fungsional (Upper Basic)  

Pada level ini, kemampuan Bahasa Inggris Anda dikategorikan 

'lumayan'. Dalam arti Anda dapat melakukan hal-hal sederhana terkait 

Bahasa Inggris, seperti menjawab telepon, membuat pesan/sms, 

menulis surat, berbicara tentang hal umum/sehari-hari, termasuk juga 

kemampuan mengenalkan diri sendiri, saudara/famili, teman, dst. 

Perbedaannya dengan kemampuan operasional adalah di kemampuan 

ini Anda mungkin sulit/tidak bisa bekerja menggunakan Bahasa 

Inggris. 

3. Operasional (Intermediate)  

Pada level ini, kemampuan Bahasa Inggris Anda dapat dikatakan baik, 

lancar. Anda dapat menghadiri rapat, atau ikut seminar berbahasa 

Inggris, atau berdiskusi, dan Anda dapat memberikan kontribusi 

seperti komentar tentang hal tertentu yang disampaikan dalam 

seminar/diskusi dengan langsung tanpa ada masalah yang berarti. 

http://www.bahasainggris120.com/


Klik www.bahasainggris120.com  Page 17 
 

4. Mahir (Extensive/Advance)  

Pada level ini, kemampuan Bahasa Inggris Anda sudah pada tingkat 

hampir seperti penutur asli (native speaker) aka bule'. Anda hampir 

bisa melakukan apapun dengan Bahasa Inggris; berbicara tentang 

tema apapun, membaca apapun, menonton film, menulis, dst. 

 Dari 4 tahapan kemampuan ini Anda bisa memahami seberapa besar 

cakupan aktitifitas yang dapat Anda dalakukan dengan bahasa Inggris pada tiap 

tahapan. Jika Anda belajar dari dasar dan ingin memiliki kemampuan hingga 

mahir (bisa menghadiri seminar internasional, menonton siaran TV berbahasa 

Inggris, dst), dan jika dirata-ratakan masa belajar per level adalah 3 – 4 bulan, 

maka waktu yang Anda butuhkan adalah 12 – 16 bulan. Ini adalah waktu 

tercepat, terukur, dan kemampuan Anda dipertanggungjawabkan. Dengan 

catatan, Anda konsisten belajar setiap hari, minimal 30 menit per hari, selama 

12 – 16 bulan. Jika Anda tidak bisa mendedikasikan waktu (tidak bisa 

konsisten) selama waktu itu, maka otomatis waktu yang Anda butuhkan 

menjadi lebih lama.   

E. More Advice  

Jika Anda ingin belajar lebih jauh tentang bagaimana cara belajar bahasa 

Inggris terutama untuk peningkatkan kemampuan speaking & listening, 

silakan download ebook saya “9 Rahasia Ngomong Inggris Otomatis dalam 

120 Hari” di www.bahasainggris120.com (Gratis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bahasainggris120.com/
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Writing (Menulis) 

 

A. First thing first 

Jika Anda ingin bisa menulis bahasa Inggris dengan baik dan benar, 

maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan: 

1. Kemampuan menulis 

Sebelum lebih jauh berbicara tentang menulis dengan 

menggunakan bahasa Inggris, kita terlebih dahulu bicara 

kemampuan menulis. Kemampuan menulis ini tidak ada 

hubungannya sama sekali dengan bahasa, ini murni kemampuan 

menulis. Jenis tulisan ada banyak, tergantung Anda mau nulis apa. 

Misalnya, menulis surat, menulis laporan, menulis status di 

fb/twitter, menulis SMS, sampai ke hal-hal yang lebih serius seperti 

menulis buku, penelitian/paper, novel, jurnalistik, dst. 

Saya kira, jika Anda baru belajar, ada baiknya jika Anda memulai 

untuk menulis kalimat-kalimat yang sederhana terlebih dahulu. 

Ketika sudah bagus, baru tingkatkan ke menulis kalimat-kalimat 

yang lebih kompleks. 

2. Kemampuan bahasa (grammar) 

Nah, jika sudah mengerti tentang kemampuan menulis, sekarang 

Anda belajar bagaimana tulisan Anda bisa dipahami oleh orang lain 

dalam bahasa Inggris. Agar bahasa Inggris Anda dapat dipahami, 

tentu Anda harus mampu memilih & mengatur kata dalam kalimat 

sesuai dengan pemahaman orang umum, tidak bisa sesuka hati. 
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Untuk bisa menulis dengan baik dan benar inilah ilmu grammar 

sangat bisa membantu.   

3. Kreatifitas dalam menterjemah 

Karena bahasa Inggris adalah bahasa asing, maka sebagian besar 

orang, terutama yang baru belajar, tidak langsung menulis dalam 

bahasa Inggris. Prosesnya itu dari menulis dalam bahasa Indonesia 

terlebih dahulu, baru kemudian di-Inggris-kan. Permasalahan yang 

sering muncul ketika menterjemahkan dari bahasa Indonesia ke 

Inggris adalah pemilihan kosakata yang tepat untuk 

maksud/ekspresi/aktifitas tertentu. Mungkin jika masalahnya hanya 

kosakata, kamus cukup bisa membantu. Tapi untuk ketepatan 

penggunaan, Anda harus punya cukup „pengalaman‟ dengan kata 

yang akan Anda gunakan. Cara yang paling efektif namun 

membutuhkan waktu yang lama adalah dengan banyak membaca 

tulisan orang lain. Anda bisa belajar dan mengerti bagaimana orang 

lain menggunakan kata-kata untuk konteks tertentu. Cara 

cepatnya? Lihat kamus. Tapi pilihlah kamus yang memiliki entry 

kata yang banyak. Kamus terbaik saat ini adalah Oxford Dictionary 

(English - English) atau John M Echols & Hassan Saddily (tersedia 

Indonesia – Inggris & Inggris – Indonesia). Kamus ini saya sebut 

terbaik karena menyediakan banyak contoh kalimat dalam berbagai 

konteks untuk satu kata. 

B. Techniques 

1. Kemampuan nulis 

Seperti yang saya utarakan diatas, jenis tulisan ada banyak. 

Tergantung Anda mau nulis apa. Namun secara umum jika Anda 

ingin menuangkan ide menjadi sebuah tulisan, maka langkah-

langkah berikut bisa Anda jadikan acuan (bisa digunakan untuk 

semua jenis tulisan kecuali puisi, lagu, atau seni sastra lain): 
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a. Pembuka 

b. Isi 

c. Penutup  

3 hal penting inilah yang harus ada dalam sebuah tulisan jika Anda 

menulis. Pada pembuka Anda bisa menjelaskan latarbelakang, 

pemikiran, alasan, kenapa Anda menulis tulisan itu (atau juga 

kenapa orang lain harus membaca tulisan Anda). Isi adalah inti dari 

apa yang Anda pikirkan dan Anda tuangkan dalam bentuk tulisan. 

Dan penutup adalah kesimpulan.  

2. Grammar 

Untuk belajar grammar, Anda bisa membeli buku-buku grammar 

yang banyak tersedia di toko buku. Saran saya, belilah buku 

grammar yang tidak hanya menjelaskan definisi dan memberi 

contoh saja, tapi carilah buku yang juga memberi ruang kepada 

Anda untuk mencoba sendiri membuat contohnya. Salah satu buku 

yang saya rekomendasikan adalah buku grammar karangan Betty. 

Saya juga ada menulis tentang grammar di ebook “TOEFL Survivor” 

seharga Rp. 45.000,- (klik www.bahasainggris120.com/signup 

untuk membeli ebook). 

Ebook ini secara umum membahas bagaimana mendapat skor 

tinggi ketika tes TOEFL (Test of English of as a Foreign Language), 

namun saya memberikan judul khusus tentang bagaimana 

menguasai grammar dengan cara jauh lebih mudah, sederhana, 

dan yang paling penting adalah practical dimana Anda bisa 

langsung bisa praktek. Setahu saya, belum ada buku yang 

membahas grammar dari perspektif yang saya buat. Saya yakin 

bermanfaat sekali untuk Anda. Klik sekarang 

www.bahasainggris120.com/signup untuk mendapatkan ebook 

Anda.  

http://www.bahasainggris120.com/signup
http://www.bahasainggris120.com/signup
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3. Terjemah  

Untuk bisa menulis/menterjemah ke dalam bahasa Inggris yang 

baik dan benar kuncinya adalah latihan. Semakin sering Anda 

latihan, semakin baik hasil tulisan Anda. Ingat, membaca tulisan 

orang lain juga bagus untuk menambah wawasan Anda dalam 

menulis, sekaligus menambah kosakata. Saya dulu pernah 

melakukan ini: 

1. Beli koran/majalah bahasa Inggris (The Jakarta Post) 

2. Saya terjemahkan kedalam bahasa Indonesia (dibantu dengan 

kamus John M Echols Inggris – Indonesia) 

3. Lalu terjemahan yang sudah dalam bahasa Indonesia tadi saya 

terjemahkan kembali kedalam bahasa Inggris tanpa melihat 

versi Inggris aslinya.  

4. Lalu hasilnya saya bandingkan: Inggris saya vs Inggrisnya Koran 

 

Cukup sering saya melakukan itu. Dan hasilnya terjemahan saya 

(kata orang/klien saya) „pro‟. Saya dulu pernah menerima 

terjemahan dengan bayaran diatas rata-rata di Medan (2006), 125 

ribuan per halaman, spasi 1,5, margin 4-3-4-3. Ya..latihan-latihan 

yang saya sebut tadi yang membuat seperti itu. Selain itu memang 

saya sudah lama sering membaca teks dengan berbagai jenis 

pengetahuan dalam bahasa Inggris. Jika Anda tertarik, latihanlah 

sesering mungkin dari sekarang, ditambah dengan banyak 

membaca teks Inggris. Dari segi penghasilan lumayan, jika sudah 

terbiasa menterjemah, satu halaman terjemahan „pro‟ hanya 

membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Dalam seminggu terkadang 

saya bisa ngumpulin 2 – 3 juta. 4 minggu jadi berapa kira-kira? :D 
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Husss.. kita fokus belajar aja dulu. Ngomong duit emang sering 

keenakan. Hehe.. 

 

C. More Advice  

Sekali lagi, untuk bisa menulis dan menterjemah dengan baik Anda 

harus banyak membaca dan sering latihan. Mulailah dari menulis 

kalimat-kalimat sederhana.  
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READING (Membaca) 

 

A. First thing first 

Membaca yang saya maksud adalah kemampuan memahami teks 

bacaan bahasa Inggris. Kemampuan puncaknya adalah Anda dapat 

membaca dan memahami teks bahasa Inggris sama seperti Anda 

membaca teks bahasa Indonesia. 

Untuk bisa seperti itu, yang Anda butuhkan adalah penguasaan 

vocabulary. Karena keluhan umum banyak orang sulit memahami teks 

Inggris adalah tidak tahu arti. Tidak tahu arti ini ada 3 kategori: 

1. Simple words 

Bagi mereka yang baru belajar bahasa Inggris, hampir semua kata 

tidak bisa dimengerti. Simple words (kata-kata sederhana) artinya 

satu kata yang memiliki satu arti. Seperti  car = mobil, table = 

meja, dst.  

2. Difficult word/phrase 

Tahap selanjutnya, ketika kata-kata sederhana sudah bisa 

dimengerti, maka tantangan selanjutnya adalah memahami difficult 

words/phrase. Difficult words contohnya seperti istilah, slang, dll, 

dan phrase atau frasa dalam bahasa Indoensia adalah gabungan 

beberapa kata yang memiliki arti sendiri yang berubah menjadi arti 

sendiri.  
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3. Tenses (grammar) 

Tantangan lain ketika Anda membaca dan berupaya memahami 

teks Inggris adalah tenses dan struktur grammar lain. Menurut saya 

ini adalah tingkat pemahaman tertinggi dalam memahami teks 

Inggris. Banyak ekspresi, emosi, perspektif, dll yang jika dalam 

bahasa Indonesia ditulis dalam untaian kalimat yang panjang, 

sementara dalam bahasa Inggris ditulis dalam kalimat yang terlihat 

sederhana. Umumnya menggunakan tenses, dan/atau 

menggunakan fungsi grammar yang lain.  

B. Techniques 

a. Simple words 

Seperti yang sudah saya sebut sebelumnya, cara yang paling untuk 

menambah perbendaharaan kata adalah melalui membaca. Untuk 

menambah kosakata kata yang sederhana, Anda bisa mulai dengan 

membaca teks-teks sederhana. Bisa buku-buku cerita untuk anak-

anak, lalu tingkatnya buku untuk remaja, dst. Untuk lebih 

meningkatkan penguasaan kosataka, Anda bisa menggabung teknik 

belajarnya sekaligus dengan menulis. Jadi, ketika Anda misalnya 

hari ini mempelajari 5 kata, buat kalimatnya untuk memahami 

konteks penggunaannya (boleh dibantu dengan kamus), lalu 

bangun sebuah cerita/tulisan sederhana dengan 5 kata yang 

sedang Anda pelajari tadi. Lakukan setiap hari.  

Oya, prinsip dalam belajar menguasai banyak vocabulary adalah 

lebih 1 kata dibuat menjadi 10 kalimat daripada menghafal 100 

kata tanpa kalimat.  

b. Difficult words/phrase 

Untuk bisa banyak memiliki kosakata yang sulit (istilah, slang, 

frase) satu-satunya cara adalah banyaknya pengalaman membaca. 

Saat ini harusnya menjadi lebih mudah dengan adanya media 
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internet. Ada sih kamus Inggris – Indonesia khusus yang berisi 

kumpulan istilah, slang, atau berdasar ilmu pengetahuan tertentu 

(seperti kamus Inggris teknik atau kamus Inggris kedokteran), 

namun saya kira banyak memiliki kelemahan terutama konteks. 

Mungkin Anda bisa tahu artinya, tapi tidak tahu kapan dan 

bagaimana kata/isitilah/frase itu digunakan.  

 

c. Tenses (Grammar) 

Sama seperti difficult words/phrase diatas, untuk bisa memahami 

tenses atau fungsi grammar lain Anda harus banyak memiliki 

pengalaman membaca. Bahkan, karena ini lebih „advance‟ dari 

difficult words/phrase, Anda membutuhkan orang lain yang lebih 

memahami untuk mengajari Anda. Alternatifnya adalah „tanya om 

gugel‟. Jika ada kalimat tertentu dengan tenses atau fungsi 

grammar tertentu yang sulit Anda pahami, coba „copy-paste‟ kan ke 

kotak search gugel dengan menambahkan kata “arti” di awal 

kalimat/kata. Akan banyak informasi yang bisa membantu Anda.  

C. Resources 

Sumber belajar untuk latihan membaca cukup banyak tersedia, 

terutama di internet. Coba saja ketikkan “english stories for kids” di 

kotak pencarian gugel. Maka akan banyak muncul website yang bisa 

membantu Anda.  

Saya punya ebook khusus untuk sumber belajar Reading ini dan saya 

sediakan Gratis bagi mereka yang belajar di Paradise Institute atau 

yang membeli produk belajar bahasa Inggris saya di 

www.bahasainggris120.com (silakan cek sekarang websitenya).  

 

 

 

http://www.bahasainggris120.com/
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LISTENING (Mendengar) 

 

A. First thing first 

Kemampuan mendengar (listening) Inggris adalah permasalahan yang 

paling sering dikeluhkan oleh banyak orang. Serasa berbeda kalau kita 

yang mengucapkan dibanding dengan jika mendengar bulek ngomong. 

Ada beberapa hal yang menjadi catatan saya terkait kemampuan 

listening ini: 

1. Cara belajar kita 

Dalam ebook “9 Rahasia Ngomong Otomatis dalam 120 Hari” yang 

bisa Anda dapat secara gratis di www.bahasainggris120.com saya 

sering sekali menyebut beberapa „kesalahan umum‟ yang kita 

lakukan sejak pertama kali belajar bahasa Inggris di sekolahan. 

Satu diantaranya adalah kita lebih banyak belajar bahasa dengan 

menggunakan mata bukan telinga. Padahal, untuk bisa berbicara 

kita harus mendengar terlebih dahulu; kata-kata yang digunakan, 

bagaimana mengucapkannya, bagaimana ekspresinya, seperti apa 

tampak visualnya, dst. Kita kebanyakan menghafal rumus grammar 

yang membosankan. Dengan pengalaman orang belajar bahasa 

Inggris sejak SD/SMP, harusnya listening ini bukan menjadi 

masalah lagi jika dari awal kita sudah terbiasa belajar bahasa 

dengan menggunakan telinga.  

http://www.bahasainggris120.com/
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Baca lebih lengkap keterangan ini di ebook saya ya.. 

2. Cara mereka mengucapkan kalimat 

Jika diatas saya membahas „kita‟, sekarang saya ingin berbicara 

tentang „mereka‟. Bagaimana mereka mengucapkan kalimat. “Kok 

susah banget sih nangkap kata-kata yang diucapkan si bulek?”, ini 

keluhan yang sering muncul. 

Ada 4 hal penting untuk menjawab masalah ini: 

- Pronunciation (cara pengucapan) 

- Combined words (kata-kata yang digabung pengucapannya) 

- Accent (aksen, dialek) 

- Speed (kecepatan) 

3. Listening is a skill not a gift. You can learn! 

Kemampuan mendengar adalah skill yang sifatnya teknis. Tidak 

memerlukan talenta tertentu, atau skor IQ tertentu. Hal-hal yang 

bersifat teknis „obat‟nya cuma frekuensi; seberapa sering Anda 

mendengar.  

B. Techniques 

Seperti yang saya katakan diatas, ada 4 hal yang menjadi perhatian 

Anda ketika ingin meningkatkan kemampuan ini yaitu Pronunciation, 

Combined Words, Accent, dan Speed. Sekarang saya ingin 

menjelaskan bagaimana teknik belajarnya. 

Pronunciation 

Pronunciation adalah bagaimana suatu kata diucapkan secara benar 

sehingga bisa dipahami. Ketika mendengar B. Inggris yang langsung 

diucapkan oleh native sering kali kita kebingungan, tidak tahu persis 

kata apa yang diucapkan. Untuk mengatasi hal ini, mulai sekarang 

biasakan untuk tidak menganggap sederhana cara mengucapkan kata 

(ini kekeliruan umum kita), jangan asal-asalan. Sangat berpengaruh 
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dengan kemampuan listening Anda karena terbiasa dengan 

pronunciation abal-abal. 

Cara mendapatkan pronunciation yang benar terhadap suatu kata 

adalah: langsung mendengar dari penutur aslinya. Ikuti bagaimana ia 

membunyikan suatu kata, lalu tiru. (pembahasan ini ada saya ulas 

lebih lengkap dan rinci di ebook “9 Rahasia Ngomong Inggris Otomatis 

dalam 120 Hari”. Gratis. Silakan download di bahasainggris120.com)  

Combined Words 

Semua native speaker yang kita dengar di radio, TV, lagu, ceramah, 

atau media lain hampir tidak pernah membaca/mengucapkan kata-

kata dalam kalimat secara sepotong-sepotong. Untuk lebih jelas coba 

lihat contoh kalimat sederhana ini: 

“She must have gone” 

Well, kalimat ini terlihat sederhana karena Anda melihat tulisannya. 

Tapi berbeda hasilnya jika Anda mendengarnya dari Native. Yang Anda 

dengar adalah “Shi mastev gon”. Ketika mendengar ini, terbayang 

kalau ternyata tulisannya she must have gone? :D  

Disini sebenarnya letak triknya yang akhirnya menyulitkan banyak 

orang ketika listening. Native selalu berbicara dengan menggabungkan 

kata-kata. Bagaimana biar bisa? 

Pertama, untuk belajar, Anda harus memiliki skrip atau teks dari audio 

yang Anda dengar. Coba perhatikan dengan baik bagaimana si native 

menggabungkan kata-kata itu. Agar proses belajar menjadi lebih 

efektif, lebih baik Anda mendengar dulu tanpa melihat teks. Cara tahu 

dibagian mana Anda „miss‟. Tidak perlu banyak-banyak, cukup 2 atau 

3 kalimat saja. Setelah itu, coba putar kembali audionya sambil 

melihat teks sambil memperhatikan bagian yang missed/terlewat tadi. 

Kedua, jika Anda juga ingin belajar bagaimana menggabungkan kata-

kata ketika mengucapkannya, coba baca 1 kalimat Inggris. Perhatikan, 
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jika akhir huruf suatu kata adalah konsonan dan bertemu dengan kata 

selanjutnya yang awal hurufnya vokal cobalah menyambungnya 

menjadi satu. Nih, kita coba praktek ya. Misalnya saya kasih kalimat 

ini: 

“He looked out of the window” 

Coba perhatikan akhir huruf kata kedua “looked”, lalu kata ketiga 

“out” dan ketiga “of”. Saya memberi cetak tebal pada huruf d pada 

“looked” yang bertemu dengan huruf o pada kata “out”. Jadi disini 

Anda bisa menggabung dua kata itu ketika diucapkan dengan 

mempertemukan “d” dan “o”. Hasilnya (cara membacanya) adalah 

“lukdaut”. Dan karena setelah “out” bertemu dengan “of”, disini kita 

gabungkan huruf t dan huruf o. Hasilnya, setelah menggabung 3 kata 

tadi, cara membacanya adalah “lukdaudef”. See?  

Oya, mungkin Anda bertanya kenapa jadi “def” bukan “tef” atau “tof”, 

kan yang digabung OUT dan OF. Begini, huruf T, terutama untuk 

American English, sering terbaca seolah-olah “d” ketika digabungkan 

dengan kata setelahnya yang huruf awalnya huruf vokal.  

Sekarang coba sering latihan-latihan dulu biar lancar. Cari teks 

Inggris, cari tahu bagaimana pronunciation-nya yang benar (bisa lewat 

google translate; tuliskan kata-katanya lalu tekan tombol speaker 

untuk mengetahui bunyinya)  

Accent 

Aksen atau dialek Inggris secara umum ada 2: British dan American. 

Yang manapun Anda gunakan boleh, tergantung lebih suka yang mana 

aja. Untuk tau bagaimana bunyi British English, coba cari video 

youtube wawancara Adele (penyanyi „someone like you‟) atau Jessie J 

(penyanyi „price tag‟). Nah, begitulah British. American English? 

Banyak banget. Hampir semua film Holywood Inggris-nya American.  

 



Klik www.bahasainggris120.com  Page 30 
 

Speed 

Yep, rata-rata native ngomongnya cepat. Sebenarnya itu normal 

speednya mereka. Cara belajar agar Anda bisa bisa mengikutinya bisa 

sekaligus ketika Anda belajar bagaimana mereka menggabung kata 

yang saya jelaskan diatas. Atau dengan cara yang lebih 

menyenangkan, belajar lewat lagu. Cari lagu Inggris yang Anda suka, 

cari liriknya di internet, cobalah dengar sambil melihat teks, berulang-

ulang hingga Anda nyaman mendengarnya. Coba nyanyikan juga jika 

Anda suka. Bagus untuk listening Anda, sekalian Anda langsung 

merasakannya (praktek) juga.  

 

C. Resources 

Sumber belajar untuk listening banyak sekali di Internet. Karena sumber 

belajar dari internet seperti google.com, tentunya kreatifitas Anda ketika 

mengetik kata kunci menjadi penting.  

Sebagai contoh, coba ketikkan frase di kolom pencarian google seperti 

dibawah ini: 

1. Listening practice for beginner (jika kemampuan B. Inggris Anda 

dalam kategori dasar) 

2. Listening practice for intermediate (jika kemampuan B. Inggris Anda 

dalam kategori menengah) 

3. Listening practice for advance (jika kemampuan B. Inggris Anda dalam 

kategori mahir) 

4. Boleh juga ditambah dengan kata-kata: free, online free, dst. 
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TOEFL 
(Test of English as a Foreign Language) 

 

 
 

A. First thing first 

TOEFL adalah suatu mekanisme tes yang menguji kemampuan bahasa 

Inggris Anda. Untuk melihat kemampuan Anda, tes ini menguji 

kemampuan listening, structure & written expression, dan reading. 3 

elemen tadi Anda jumpai ketika Anda mengikuti TOEFL jenis PBT, 

paper based test. Untuk saat ini, generasi terbaru dari tes TOEFL 

adalah TOEFL IBT, Internet Based Test. Perbedaannya secara umum 

ada 3, yaitu (1) adanya tes Speaking dan „hilangnya‟ tes structure, (2) 

scoring, dan (3) menggunakan internet 

Anda membutuhkan skor TOEFL untuk banyak sekali tujuan, namun 

yang paling umum saat ini adalah untuk syarat kelulusan masuk 

perguruan tinggi di dalam dan terlebih di luar negeri, bahkan juga 

untuk memenuhi syarat masuk kerja di instansi atau kualifikasi 

pekerjaan tertentu.  

Untuk mendapatkan skor yang tinggi, ada 2 hal yang harus Anda 

persiapkan: 
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1. Kemampuan bahasa Inggris yang baik (min. intermediate – 

advance) dalam 4 kategori kemampuan; listening, reading, 

speaking, dan writing 

2. Strategi & trik mengerjakan soal  

Dari banyak keluhan mereka yang medapatkan skor rendah/tidak 

sesuai target, saya menyimpulkan bahwa kesalahan terbesar mereka 

adalah hanya fokus pada kemampuan bahasa Inggris sehingga lupa 

kalau TOEFL ini adalah sebuah tes. Dan, seperti yang Anda juga tahu, 

mengerjakan tes bukan melulu soal kemampuan, tapi juga 

pengetahuan bagaimana mengerjakan soal dengan cepat, mudah, 

tepat. Malah, jika bahasa Inggris sudah min. intermediate 

(menengah), saya menyarankan lebih banyak persiapkan diri pada 

strategi & trik menjawab soal daripada materi bahasa Inggris.   

B. Resources  

Untuk mempersiapkan diri mendapatkan skor yang baik saat tes 

TOEFL, banyak sumber yang dapat Anda gunakan. Mulai dari buku 

terbitan luar negeri atau lokal, hingga kursus-kursus persiapan TOEFL 

yang banyak tersedia di daerah Anda.  

Namun demikian, cermatlah dalam memilih sumber belajar. Setiap kali 

Anda ingin membeli buku atau mengikuti suatu kursus, sebisa 

mungkin mencari tahu/bertanya tentang materi yang akan Anda 

pelajari. Yang Anda butuhkan adalah materi yang berisi strategi 

menjawab soal TOEFL, bukan hanya sekedar belajar bahasa Inggris.  

C. More advice  

Beberapa waktu yang lalu saya menyelenggarakan TOEFL Clinic yang 

bekerjasama dengan BEM Universitas Syiah Kuala  Banda Aceh dimana 

materinya khusus membicarakan strategi mendapatkan skor TOEFL 

lebih baik. TOEFL Clinic ini bisa Anda ikuti jika Anda sedang berada di 

Banda Aceh (Hubungi 0823 6237 6996 untuk info lebih lanjut). Atau, 
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Anda bisa membeli ebook “TOEFL Master” (Rp. 45.000) yang isinya 

sama dengan materi yang saya berikan di TOEFL Clinic. Kunjungi 

www.bahasainggris120.com/signup untuk membeli ebook. 

Catatan: 

Saya hanya sedikit mengupas tentang TOEFL disini karena saya sudah 

menyediakan TOEFL Clinic (Gratis) di Banda Aceh dan saya juga sudah 

menulis ebook khusus membahas TOEFL yang bisa Anda beli di 

www.bahasainggris120.com/signup jika Anda berada diluar Banda 

Aceh/tidak memiliki waktu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bahasainggris120.com/signup
http://www.bahasainggris120.com/signup
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IELTS 

(International English Language Testing System) 

 

A. First thing first 

- Definisi 

IELTS secara substansi sama dengan TOEFL, sebuah tes. Tes yang 

menguji kemampuan bahasa Inggris Anda. Perbedaannya dengan 

TOEFL adalah IELTS „berasal‟ dari Inggris sementara TOEFL dari 

Amerika. Perbedaan lainnya yang bersifat teknis juga ada sih seperti 

tes Writing yang lebih komprehensif pada IELTS, begitu juga dengan 

tes Speaking.  

- Kegunaan 

Secara kegunaan, IELTS sama seperti TOEFL. Keduanya lebih 

banyak digunakan untuk tujuan akademik seperti kuliah di luar 

negeri khususnya ke Inggris dan Negara persemakmurannya seperti 

Australia, New Zealand, beberapa negara eropa, dll.  
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Banyak yang bertanya, apakah saya harus punya IELTS untuk kuliah 

disana? Apakah saya bisa menggunakan TOEFL saya? Jawabannya: 

tergantung. Tergantung universitas yang Anda tuju. Banyak 

universitas yang juga menerima sertifikat TOEFL dengan skor yang 

dianggap sama, equivalent, dengan skor tertentu pada IELTS. 

Misalnya, yang disyaratkan untuk kuliah di Universitas X di Australia 

IELTS yang diminta adalah 6 eq 550 TOEFL. Artinya, jika Anda tidak 

punya IELTS yang skornya 6 tapi Anda punya skor TOEFL minimal 

550, maka Anda juga bisa kuliah disitu. Oya, TOEFL-nya yang 

internasional ya. Bukan yang ITP, apalagi prediksi.  

- Skill yang diuji  

Apa saja yang diuji ketika Anda mengikuti tes IELTS? Ada 4: 

 

 

1. Listening 

Tes listening berdurasi sekitar 30 menit, dimana 20 menit 

pertama tugas Anda adalah mendengar rekaman dan menjawab 

pertanyaan-pertanyaan berdasarkan apa yang Anda dengar, lalu 

10 menit sisanya adalah waktu Anda memindahkan jawaban ke 

lembar jawaban.  

2. Reading 

Tes reading berdurasi 1 jam dan tugas Anda adalah membaca 

teks-teks yang Anda dan menjawab pertanyaan berdasarkan apa 

yang sudah Anda baca.  

3. Writing  

Tes writing juga berdurasi 1 jam dan dibagi menjadi 2 bagian: 20 

menit untuk menulis teks „report‟ dan 40 menit sisanya menulis 

„essay‟.  
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4. Speaking  

Tes speaking berdurasi sekitar 15 menit yang terdiri dari 3 

bagian: wawancara, pidato singkat, dan diskusi.  

Keempat skill yang diuji ini sama seperti TOEFL generasi terbaru yaitu 

IBT (internet based test).  

B. Resources  

Sama seperti tes TOEFL, Anda juga membutuhkan strategi & trik 

mengerjakan soal-soalnya. Untuk mempersiapkan diri dan 

mendapatkan skor IELTS lebih maksimal Anda bisa membeli buku 

panduan yang di toko buku, yang saya rekomendasikan adalah IELTS 

Official Guide. Atau Anda juga bisa mengikuti kursus yang ada. ingat 

ya, sekali lagi, „teliti sebelum membeli‟, jangan asal ikut les saja. Minta 

contoh materi, silabus, atau apapun namanya, yang bisa meyakinkan 

Anda bahwa kelas yang akan Anda ambil adalah benar-benar 

persiapan tes IELTS.  

Untuk saat ini, kursus bahasa Inggris saya Paradise Institute sedang 

mempersiapkan kelas khusus untuk persiapan IELTS. Saya juga 

sedang menulis ebook khusus persiapan IELTS. Namun demikian, saya 

akan membuat workshop IELTS selama 1 hari penuh di Universitas 

Syiah Kuala Banda Aceh dalam waktu dekat. Daftar sekarang di 0823 

6237 6996 (HTM: Rp. 150.000 incl. lunch). Jika ingin mengundang 

saya ke universitas Anda, bisa menghubungi saya via email: 

maula.nikma86@gmail.com sertakan title “Undangan Workshop 

IELTS/TOEFL” untuk memudahkan saya mengidentifikasi email Anda.   

 

 

 

 

 

mailto:maula.nikma86@gmail.com
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Grammar 

 

A. First thing first  

Apa sih grammar itu? Singkatnya, grammar adalah sebuah sistem, 

sistem bahasa. Bagaimana Anda menyusun kata menjadi sebuah 

kalimat, bagaimana perubahan kata berdasarkan fungsi dan waktunya, 

dst, yang bertujuan agar Anda dapat menggunakan bahasa Inggris 

(menulis, berbicara, membaca) dengan baik dan benar.  

Secara umum, ada 2 cara bagaimana Anda bisa menggunakan bahasa 

Inggris dengan baik dan benar: 

1. Belajar Grammar dari buku 

Ini adalah cara yang umum (konvensional) yang dilakukan banyak 

orang untuk mempelajari grammar. Kelemahan umum belajar 

grammar dengan cara ini adalah cenderung kaku dan tidak 

aplikatif, selain membosankan karena banyaknya hapalan dan 

perasaan terintimidasi karena banyaknya soal yang harus 

dikerjakan.  

2. Mendengar dan Membaca  

Ini adalah cara yang natural, dan terbaik (menurut saya). Contoh 

sederhanya begini, Anda bisa menggunakan bahasa Indonesia 



Klik www.bahasainggris120.com  Page 38 
 

dengan baik dan benar tanpa belajar tatabahasa Indonesia. 

Bagaimana dengan bahasa Inggris? tinggal dibalik saja 

perspektifnya. Pertama kali kita dulu belajar bahasa dengan 

mendengar, lalu kemudian setelah duduk di bangku sekolah hingga 

kuliah, Anda mulai membaca. Semakin banyak Anda mendengar, 

semakin banyak membaca, otomatis semakin bertambah kosakata 

dan pengetahuan kebahasaan (grammar) Anda. Well, tidak ada 

gading yang tidak retak memang. Menggunakan metode ini juga 

memiliki „kelemahan‟ jika mau dianggap demikian. Kelemahannya 

adalah Anda sulit merujuk kepada judul grammar tertentu ketika 

mempertanggungjawabkan kalimat Anda. Jawabannya pasti, 

“pokoknya ini yang sering saya lihat diucapkan/ditulis/digunakan 

banyak orang, dan saya tau ini yang betul dan itu salah..” :D 

Dan…saya termasuk orang itu, dulu. Karena kebanyakan bahasa 

Inggris saya terbangun „otomatis‟ ketika banyak berkutat dengan 

pekerjaan yang 100% mengharuskan saya menggunakan bahasa 

Inggris. Namun belakangan, setelah mengajar, saya juga „otomatis‟ 

harus menguasai istilah-istilah grammar itu, sebagian besar buku 

„terhapal‟ dengan baik, terlebih materi TOEFL. Saya bahkan menulis 

ebook „TOEFL Master‟ tanpa menggunakan buku sama sekali. 

Materi grammar ada banyak sekali. Umumnya, mayoritas buku-buku 

grammar yang ada memulai pembahasannya dengan „parts of speech‟. 

Menurut saya, jika memang tujuan belajar grammar adalah membantu 

Anda menggunakan bahasa Inggris dengan baik dan benar, setidaknya 

ada 5 hal yang harus Anda kuasai dengan baik. 5 hal ini sering saya 

sebut-sebut ketika mengajar atau mengisi seminar/workshop bahasa 

Inggris tema apapun karena kepraktisannya. Saya menyebutnya “5 

Rukun Iman Bahasa Inggris” :D 

1. SPOK or KSPO 
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2. Nominal – Verbal Sentence 

3. Types of senctence: Positive (+), Negative (-), Introgative (?) 

4. Active – Passive  

5. Tenses  

Kenapa saya sebut rukun? Coba perhatikan, teks apapun yang bisa 

Anda dapatkan sekarang, pasti tidak keluar dari kelima hal tersebut 

diatas. Artinya, dengan hanya menguasai “5 Rukun Iman Bahasa 

Inggris” diatas, Anda sudah menguasai hingga 70% materi grammar! 

Saya sudah buktikan ke ribuan siswa saya. Coba deh ;) 

 

B. Resource 

1. Jika Anda lebih memilih menggunakan buku untuk mempelajari 

grammar, banyak sekali pilihan untuk ini. Lagi-lagi, sumber belajar 

menentukan hasil belajar Anda. Saya rekomendasikan untuk 

membeli buku grammar yang banyak menyediakan ruang untuk 

Anda latihan melalui soal-soal yang menarik (bukan intimidatif). 

Well, a bit intimidating, tapi cukup efektif. Buku favorit saya adalah 

buku karangan Bety yang memiliki 4 seri (kalau tidak salah). Setiap 

seri memiliki warna yang berbeda; merah, biru, hitam, dan satu 

lagi saya lupa. Ada juga buku jadul dan legendaris karangan LG 

Alexander “Practice and Progress”. Buku ini juga memiliki beberapa 

seri berdasarkan level.   

C. Jika Anda lebih menyukai cara yang lebih alami dan lebih baik, carilah 

materi-materi audio atau teks untuk Anda pelajari. Semakin banyak 

mendengar, semakin banyak membaca, semakin baik bahasa Inggris 

dan, otomatis, grammar Anda. Jika tidak mau bersusah-payah 

mencari, saya menyediakannya untuk Anda. Bisa Anda lihat di 

www.bahasainggris120.com (lihat sekarang).  

 

http://www.bahasainggris120.com/
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=================== 

THE END 

=================== 


