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ABSTRACT 
 
     Di dalam bab satu pada tugas akhir ini, saya membahas mengenai 
masalah yang saya hadapi selama saya magang di Fond of English sebagai 
teacher assistant. Saya mengalami kesulitan untuk memberikan deskripsi dari 
kata-kata yang akan ditanyakan kepada murid-murid saya yang ada di level 
intermediate. Memberikan deskripsi adalah salah satu cara yang dipakai di 
Fond of English untuk mengajarkan kosakata kepada murid-muridnya. 
     Pada bab dua, saya membahas penyebab dari kesulitan tersebut. 
Penyebab pertama adalah saya belum memiliki pengalaman dalam mengajar 
kosakata. Penyebab kedua adalah saya malas untuk mengembangkan 
kosakata yang telah saya terima selama saya belajar Bahasa Inggris. Pada 
bab ini, saya juga membahas mengenai dampak dari masalah tersebut. 
Dampak pertama adalah para murid akan menjawab dengan jawaban yang 
salah. Dampak kedua adalah para murid akan meremehkan saya. Pada bab 
tiga, saya membahas potensi solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. 
Solusi pertama, saya akan berkonsultasi dengan kamus selagi 
mempersiapkan diri untuk membuat deskripsi. Solusi kedua, saya akan 
membaca buku-buku Bahasa Inggris di waktu luang saya. Solusi ke tiga, 
saya juga akan berlatih untuk memberikan deskripsi di depan supervisor 
saya.  
     Bab empat menguraikan tentang solusi terbaik yang dipilih. Saya memilih 
untuk menggunakan semua potensi solusi yang saya miliki sebagai solusi 
terbaik untuk menyelesaikan masalah ini. 
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