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ABSTRACT 

 

     Pada bagian pertama dalam Tugas Akhir ini, saya akan membahas 
permasalahan yang saya temukan sewaktu magang di Rumah Cemara. Saya 
bekerja sebagai grant writing manager assistant dan salah satu pekerjaan 
saya adalah menerjemahkan buku renungan yang berjudul The Color of 
Light. Masalah yang saya temukan sewaktu menerjemahkan yaitu kesulitan 
dalam  mencari terjemahan dari beberapa idiom Bahasa Inggris. 
     Saya menemukan beberapa penyebab dan dampak dari masalah 
tersebut. Penyebabnya adalah saya tidak memiliki pengetahuan yang cukup 
tentang idiom dalam bahasa Inggris, banyak gangguan yang saya dapatkan 
selama bekerja di sana, dan tidak memiliki kamus yang lengkap. Sebagai 
akibatnya saya tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dan saya 
tidak dapat mencari padanan kata yang tepat. Setelah menganalisa 
penyebab permasalahan ini, saya mencari beberapa solusi yang dapat 
mengatasi permasalahan tersebut dan akan dibahas di bagian ketiga dalam 
Tugas Akhir ini. Solusi yang saya temukan yaitu meminta bantuan rekan 
kerja, menggunakan kamus online, dan membawa pekerjaan pulang ke 
rumah. 
     Di akhir penulisan Tugas Akhir, saya akan membahas tentang solusi yang 
saya pilih untuk mengatasi permasalahan saya. Solusi yang saya pilih yaitu 
menggunakan kamus online karena lebih praktis dan bisa digunakan kapan 
saja. Solusi yang kedua adalah membawa pekerjaan pulang ke rumah 
karena memungkinkan saya bekerja tanpa ada gangguan seperti di kantor. 
Dengan menerapkan kedua solusi tersebut diharapkan dapat membantu 
saya bekerja lebih baik. 
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