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ABSTRACT 
 

  

 Bahasa Inggris adalah salah satu bahasa internasional yang sangat 
berguna untuk berkomunikasi. Banyak orang menyadari hal ini dan mereka 
pun sadar bahwa mempelajari bahasa Inggris dalam usia sedini mungkin 
akan lebih mudah. Oleh sebab itu, sebagian orang berupaya untuk 
menyediakan sarana dan prasarana agar bisa membantu orang-orang yang 
ingin belajar bahasa Inggris baik lisan dan tulisan dengan baik.  
 Kids to Success, adalah salah satu tempat kursus bahasa Inggris 
dengan cara interaktif. Komputer merupakan alat bantu utama dalam 
mengajar bahasa Inggris di sana. Mengetahui hal tersebut, saya menjadi 
tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai penggunaan komputer 
dalam mengajar. Saya pun tertarik untuk melakukan penelitian kecil 
mengenai cara pengajaran yang ada di Kids to Success dalam mengajarkan 
kosa kata dan pelafalan pada murid-murid di sana. 

Teori-teori yang saya baca mengatakan bahwa pengajaran kosa kata 
pada murid-murid muda usia akan cenderung menjadi lebih mudah bila 
murid-murid tersebut bisa melihat gambar dari kosa kata yang sedang 
dipelajari. Menurut teori, pengajaran pelafalan kata-kata baru pada anak-
anak akan efektif bila para pengajar dapat memberikan contoh dan mengajak 
para murid untuk mengikutinya. Menurut teori tersebut, anak-anak suka 
meniru dan menyukai pengulangan karena hal tersebut dapat memberikan 
kepercayaan diri sebelum melakukannya sendiri. 

 Komputer diyakini dapat membantu para murid dalam belajar bahasa 
Inggris, karena komputer dapat beperan dalam menggabungkan berbagai 
cara dalam membantu para murid belajar bahasa Inggris. 
 Hasil dari penelitian saya menujukkan bahwa ternyata teori yang saya 
dapatkan dan praktek saling mendukung. Para murid di Kids to Sucees 
mengakui bahwa mereka lebih senang belajar kata-kata baru bila bisa 
melihat gambarnya. Penggunaan cara audio visual dengan menggunakan 
komputer ternyata membantu para siswa untuk dapat mengingat kata-kata 
tersebut lebih mudah. Mereka pun bisa mengingat kata-kata baru tersebut 
lebih lama. Untuk pengajaran pelafalan, para murid menyukai untuk 
mendengarkan contoh terlebih dahulu sebelum mengucapkannya sendiri.  
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