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ABSTRACT 

 

 

Dalam Tugas Akhir ini, saya menganalisis masalah yang saya alami ketika 

melakukan program magang di SDK Paulus Bandung, yaitu sulitnya mengatasi 

beberapa murid kelas empat di SDK Paulus yang tidak termotivasi dalam belajar 

Bahasa Inggris. Berdasarkan analisis masalah tersebut, saya menemukan tiga 

penyebab. Penyebab pertama adalah secara umumnya, murid di kelas empat sedang 

dalam fase tidak memiliki ketertarikan dalam mengerjakan tugas sekolah. Penyebab 

kedua adalah para murid tidak mampu mengerjakan tugas Bahasa Inggris. Penyebab 

ketiga adalah teknik mengajar saya tidak menarik. Masalah yang saya hadapi juga 

membawa tiga dampak yang sangat berpengaruh. Dampak pertama, nilai para murid 

yang tidak termotivasi tersebut berada di bawah standar kelulusan. Kedua, para murid 

tidak mengerjakan tugas sekolah yang saya berikan. Ketiga, saya gagal mengatasi 

murid yang tidak termotivasi untuk belajar Bahasa Inggris.  

Melalui berbagai referensi, saya menemukan tiga solusi yang berpotensi untuk 

mengatasi masalah di atas. Solusi pertama adalah saya akan menerapkan kerja 

kelompok atau tim dalam proses pembelajaran untuk melibatkan partisipasi para 

murid. Solusi kedua adalah saya akan menggunakan realia dalam mengajar Bahasa 

Inggris untuk memudahkan para murid mengingat kosa kata. Solusi ketiga adalah 

saya akan menjelaskan materi baru secara bertahap dan memberikan para murid 

waktu untuk latihan ketika setiap tahap pembelajaran selesai. Dari ketiga solusi, dapat 

saya simpulkan solusi terbaik adalah menggabungkan ketiganya, karena dengan 

menyatukan ketiganya saya lebih mampu mengatasi masalah yang saya hadapi 

dengan baik. 
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