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ABSTRACT 
 
 
     Tugas akhir ini merupakan analisa dari permasalahan yang saya temui 
pada saat kegiatan magang, yaitu ketidakmampuan para siswa di kelas 
General English di KIDS2SUCESS untuk berbicara Bahasa Inggris secara 
lancar. Dalam tugas akhir ini terdapat empat bab. Bab Satu merupakan 
bab pembuka yang membahas alasan saya memilih masalah tersebut, 
tujuan dan manfaat penulisan tugas akhir ini bagi KIDS2SUCCESS dan 
pembaca. 
     Bab Dua akan membahas sebab dan akibat dari masalah ini. Secara 
garis besar, faktor-faktor yang menyebabkan masalah ini terjadi adalah 
karena aktivitas kelas yang tidak memberikan murid kesempatan untuk 
berlatih berbicara dalam Bahasa Inggris dan kurangnya rasa percaya diri 
murid. Sebab-sebab ini kemudian akan menimbulkan efek pada cara 
siswa berbicara dalam Bahasa Inggris yang terbata-bata dan penggunaan 
Bahasa Indonesia dalam kelas Bahasa Inggris.  
     Pada Bab Tiga terdapat tiga solusi untuk menyelesaikan masalah ini. 
Solusi-solusi tersebut adalah siswa harus membayar Rp.500 untuk setiap 
kata non-Bahasa Inggris yang mereka ucapkan, menggunakan Bahasa 
Inggris di setiap aktivitas kelas, dan mengundang native speaker sebagai 
guru tamu. Solusi tersebut dapat menimbulkan beberapa efek positif yang 
membuat kemampuan siswa berkembang, serta sejumlah efek negatif 
yang dapat mengganggu proses belajar mengajar dan efektifitas waktu 
belajar. 
     Bab Empat merupakan bab kesimpulan yang akan menyatakan dua 
solusi gabungan yaitu menggunakan Bahasa Inggris di setiap aktivitas 
kelas dan mengundang native speaker. Dua solusi ini saling berkaitan dan 
akan efektif bila digabungkan penerapannya.  
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