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ABSTRACT 
 
 
     Tugas akhir ini berisi pembahasan masalah selama masa magang 
saya di Rumah Cemara ketika saya mengajar Bahasa Inggris kepada 10 -
15 orang dewasa. Para peserta yang mengikuti kelas Bahasa Inggris 
adalah staf Rumah Cemara dan beberapa orang yang berasal dari pusat 
rehabilitasi yang dimiliki oleh Rumah Cemara. Kesulitan dalam mengajar 
Bahasa Inggris disebabkan oleh kurangnya pengalaman yang saya miliki 
dalam mengajar Bahasa Inggris. Kemampuan Bahasa Inggris para 
peserta kursus yang kurang juga merupakan hal yang menyebabkan saya 
sulit mengajar Bahasa Inggris. Hal lain ialah, saya belum mengetahui 
karakteristik para peserta yang mengikuti kelas Bahasa Inggris.     
     Kesulitan saya dalam mengajarkan Bahasa Inggris kepada orang 
dewasa mengakibatkan lamanya waktu yang saya perlukan dalam 
menyampaikan materi kepada para peserta. Akibat selanjutnya adalah 
para peserta juga tidak mengerti materi yang saya berikan. Akibat yang 
terakhir ialah kemampuan dari para peserta tidak berkembang secara 
optimal. Untuk menangani masalah tersebut, saya mempunyai tiga pilihan 
solusi. Solusi yang pertama adalah saya akan mempelajari latar belakang 
setiap peserta dengan berbicara secara pribadi kepada setiap peserta dan 
menyebarkan angket kepada mereka. Solusi yang kedua adalah, saya 
akan mengajar dengan berperan sebagai peserta. Solusi yang terakhir 
adalah saya akan menggunakan permainan dalam mengajarkan Bahasa 
Inggris. 
     Untuk menanggulangi masalah yang saya hadapi dalam mengajar, 
saya akan menggabungkan ketiga solusi diatas. Hal ini saya lakukan 
dikarenakan ketiga solusi saling berkaitan dan saling mendukung untuk 
menyelesaikan masalah yang saya temui dalam mengajar Bahasa Inggris 
kepada peserta kursus Bahasa Inggris di Rumah Cemara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



iv 
Maranatha Christian University 

TABLE OF CONTENTS 

 

ABSTRACT                                                                                                  i 

DECLARATION OF ORIGINALITY                                                             ii 

ACKONWLEDGEMENTS                                                                           iii 

TABLE OF CONTENTS                                                                              iv 

CHAPTER I. INTRODUCTION                                                                    1 
A. Background of the Study 
B. Identification of the Problem 
C. Objectives and Benefits of the Study 
D. Description of the Institution 
E. Method of the Study 
F. Limitation of the Study 
G. Organization of the Term Paper 

CHAPTER II. PROBLEM ANALYSIS                                                         7 

CHAPTER III. POTENTIAL SOLUTIONS                                                 10 

CHAPTER IV. CONCLUSION                                                                   18 

BIBLIOGRAPHY 

APPENDICES: 
A. FLOWCHART 
B. EXAMPLE OF A QUESTIONNAIRE FOR ADULT 

LEARNERS AT RC 
 
 
 
 
 
 


