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ABSTRACT 

     Dalam Tugas Akhir ini, saya membahas mengenai kesulitan 
menyampaikan cerita kepada anak-anak di kelas TK B di sekolah TK 
Paulus. Masalah ini berdasarkan pengalaman magang saya sebagai 
asisten guru Bahasa Inggris di sekolah tersebut. Saya membahas tentang 
penyebab permasalahan, dampak dari masalah, dan beberapa pilihan 
solusi berdasarkan analisa dari buku, artikel, dan pengalaman magang. 
     Ada beberapa penyebab yang timbul dari permasalahan yang dihadapi 
di TKK Paulus. Penyebab yang pertama adalah saya tidak memiliki 
pengalaman dalam menyampaikan cerita kepada anak-anak. Kedua, saya 
tidak mempersiapkan diri dengan baik dalam menyampaikan cerita 
kepada anak-anak, dan yang ketiga saya tidak percaya diri saat bercerita 
kepada anak-anak. Masalah ini memiliki dua dampak yaitu, yang pertama 
saya tidak dapat menyampaikan cerita dengan baik dan yang kedua anak-
anak kurang mengerti cerita yang saya bawakan. Selain dari penyebab 
dan dampak permasalahan, saya juga menganalisa beberapa pilihan 
solusi yang yang sesuai untuk mengatasi permasalahan saya. Solusi-
solusi tersebut juga memiliki beberapa dampak positif dan dampak negatif.  
     Saya memilih seluruh pilihan solusi yang dianalisa untuk mengatasi 
permasalahan ini. Sebelum bercerita, saya akan mempersiapkan materi 
termasuk berlatih dengan menggunakan alat peraga peraga untuk 
bercerita. Selain itu, saya akan memberikan aktifitas kepada anak-anak 
sebelum bercerita, selama bercerita, dan setelah bercerita. Terakhir, saya 
akan berlatih untuk menyampaikan cerita di rumah dengan menggunakan 
intonasi, gerakan, dan ekspresi wajah yang sesuai.  
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