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ABSTRACT 

 

Tugas Akhir ini  membahas tentang kesulitan para murid kelas dua SDK 

Gamaliel dalam hal pelafalan kata Bahasa Inggris. Masalah ini saya jumpai ketika 

saya melaksanakan magang di SDK Gamaliel. Topik yang akan dibahas adalah 

tentang masalah pelafalan kata dalam Bahasa Inggris, penyebab serta dampak 

terhadap para murid dan solusi untuk mengatasi masalah tersebut. 

Ada tiga penyebab yang melatarbelakangi masalah tersebut. Pertama, para 

murid tidak memiliki pemahaman yang baik tentang cara pelafalan dan penulisan 

kata Bahasa Inggris. Kedua, sekolah tidak menyediakan peralatan audio visual di 

dalam kelas. Ketiga, guru Bahasa Inggris tidak memakai banyak waktu untuk 

melatih pelafalan kata Bahasa Inggris. Adapun dampak yang muncul dari masalah 

tersebut ialah, pertama para murid melakukan kesalahan saat menuliskan kata 

Bahasa Inggris. Kedua, para murid melakukan kesalahan dalam melafalkan kata 

Bahasa Inggris. Ketiga, mereka tidak memiliki kepercayaan diri untuk berbicara 

Bahasa Inggris. Untuk mengatasi masalah tersebut, saya memiliki tiga solusi. 

Pertama, saya akan memakai buku pelajaran Bahasa Inggris yang baru serta video 

untuk mengajarkan cara penulisan dan pelafalan yang benar. Kedua, saya akan 

meminta murid untuk berlatih di rumah dengan cakram padat (CD) yang tersedia 

dari buku mereka. Ketiga, saya akan menyarankan mereka untuk mengikuti 

kegiatan ekstrakurikuler Bahasa Inggris.  

Sebagai kesimpulan, saya memutuskan untuk menerapkan ketiga solusi 

tersebut. Harapannya, ketiga solusi tersebut dapat mengatasi kesulitan dalam 

pelafalan Bahasa Inggris yang benar. 
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