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ABSTRACT 

 
     Dalam masa magang saya, saya mendapat kesulitan dalam 
menuliskan rekaman ceramah Bahasa Inggris mengenai musik klasik. 
Saya tidak dapat menyelesaikan transkripsi saya karena ada beberapa 
kata yang tidak dapat saya tangkap. Ada beberapa alasan mengapa 
saya mendapat kesulitan dalam menuliskan beberapa bagian dari 
rekaman tersebut. Penyebabnya adalah karena saya tidak tahu 
beberapa istilah dalam musik klasik, adanya musik latar yang 
mengganggu saat mendengarkan rekaman, dan saya tidak mengenali 
beberapa kata Bahasa Inggris yang diucapkan oleh pembicara 
rekaman tersebut. Akibatnya saya tidak dapat menangkap beberapa 
kata, transkripsi saya jadi tidak akurat, dan saya menjadi stress karena 
pekerjaan saya yang tidak selesai.  
     Setelah melakukan penelitian, saya mempunyai tiga solusi potensial 
untuk menyelesaikan permasalahan ini. Pertama, saya harus 
meningkatkan kosakata saya dengan membaca buku berbahasa 
Inggris tentang musik klasik. Kedua, saya harus mendengarkan 
rekaman tersebut berulang kali. Ketiga, saya harus pindah ke ruangan 
yang sepi dan mengerjakan pekerjaan saya sendirian. 
     Dalam menyelesaikan permasalahan ini, saya memilih untuk 
menggabungkan semua solusi potensial yang ada dengan urutan 
sebagai berikut. Pertama saya meningkatkan kosakata dengan 
membaca buku berbahasa Inggris tentang musik klasik. Lalu saya 
pindah ke ruangan yang sepi dan mendengarkan rekaman tersebut 
berulang-ulang. Dengan menggabungkan semua solusi potensial yang 
ada agar memaksimalkan kelebihan dan meminimalisir kekurangan 
dari setiap solusi yang ditawarkan sehingga saya dapat mengerjakan 
pekerjaan saya dengan efektif dan efisien. 
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