
ABSTRACT 
 

 
 Penulis menyadari bahwa bahasa Inggris memegang peranan penting 

sebagai salah satu bahasa Internasional, oleh karena itu sangat penting untuk 

mengajarkan bahasa Inggris kepada anak-anak sedini mungkin. Ada 4 keahlian 

yang terdapat didalam pengajaran bahasa Inggris yaitu : membaca, menulis, 

berbicara dan mendengarkan. Dari hasil penelitian magang di sekolah kristen 

Trimulia penulis mengetahui bahwa hampir seluruh murid menyukai membaca 

oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas tentang teknik mengajar 

membaca yang mudah dan efektif untuk anak-anak kelas 4  sekolah dasar. Penulis 

memilih kelas 4 sekolah dasar karena mereka mempunyai motivasi untuk belajar 

dan mereka lebih cepat dalam menyerap pelajaran yang diberikan. 

 Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis mengumpulkan data melalui 

observasi dan wawancara di Sekolah Dasar Kristen Trimulia di jalan Kebonjati 

145, Bandung. Penulis melakukan observasi di kelas 4 sebanyak dua kali dan 

mewawancara guru bahasa Inggris dan beberapa murid.  

 Dari hasil wawancara dan observasi ketahui bahwa teknik yang dipakai 

adalah melalui buku bacaan, gambar, cerita dan mendengarkan bacaan dari kaset. 

Cerita adalah cara yang paling disukai oleh para murid karena dengan cara ini 

mereka akan lebih mudah dalam menyerap pelajaran yang diberikan. 

 Penulis berpendapat bahwa mengajar anak-anak sekolah dasar cukup sulit, 

disamping guru harus mengetahui karakter masing-masing anak didiknya, guru 

juga harus sabar dan kreatif dalam mengajar karena kebanyakan dari mereka 

sangat sulit diatur agar mereka mau memperhatikan pelajaran yang diberikan. di 

samping itu guru juga harus bisa menciptakan suasana yang menyenangkan 

sehingga mereka tertarik untuk belajar. 

 Melalui tugas akhir ini, penulis ingin menyarankan agar guru mencari 

bahan-bahan bacaan yang menarik dan lebih bervariasi dan juga memperbanyak 

latihan membaca agar para murid dapat membaca dengan lebih baik lagi di masa 

yang akan datang. 
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