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ABSTRACT 

 
     Bahasa Inggris adalah salah satu bahasa internasional yang memiliki 
peran penting di dunia, termasuk di Indonesia saat ini. Oleh karena itu, sedari 
taman kanak-kanak, anak-anak sudah mulai belajar Bahasa Inggris. Ketika 
saya magang di TKK BPK Penabur, saya menemukan masalah dalam 
mengajar vocabulary Bahasa Inggris. Hal ini sangat mengganggu dalam 
proses mengajar. 
     Ada beberapa penyebab yang timbul dari permasalahan yang saya hadapi 
di TKK BPK Penabur. Penyebab yang pertama adalah kurangnya 
pengalaman saya dalam mengajar. Kedua, saya tidak menggunakan metode 
yang efektif dalam mengajar vocabulary, dan yang ketiga saya sulit 
menemukan materi yang tepat untuk mengajar. 
Selain dari penyebab, masalah ini memiliki dua dampak yaitu, pertama kelas  
menjadi ribut, kedua anak-anak menjadi kehilangan minat dalam pelajaran. 
Saya juga menganalisis beberapa pilihan solusi yang sesuai untuk mengatasi 
permasalahan saya. Solusi pertama saya akan menyiapkan diri sebelum 
mengajar, kedua saya akan mencari materi yang tepat untuk anak-anak. Dan 
ketiga saya akan menggunakan alat bantu visual dan permainan untuk 
mengajar vocabulary. Solusi-solusi tersebut juga memiliki dampak positif dan 
negatif. 
     Saya memilih seluruh pilihan solusi yang dianalisis untuk mengatasi 
permasalahan ini. Saya akan mempersiapkan diri sebelum mengajar. Selain 
itu, saya akan mencari materi yang tepat dan menggunakan beberapa teknik 
untuk mengajar vocabulary seperti menggunakan alat peraga dan permainan. 
Solusi tersebut dapat membantu saya dalam mengajarkan Bahasa Inggris 
dengan baik dan efektif. 
 

 



 

Maranatha Christian University 

 

TABLE OF CONTENTS 

 

ABSTRACT …………………………………………………………………...… i 

DECLARATION OF ORIGINALITY ………………………………………….. ii 

ACKNOWLEDGEMENTS ……………………………………………………. iii 

TABLE OF CONTENTS …………………………………………………...…. iv 

CHAPTER I. INTRODUCTION …………………………………………….    1 
A. Background of the Study 
B. Identification of the Problem 
C. Objectives and Benefits of the Study 
D. Description of the Institution 
E. Method of the Study 
F. Limitation of the Study 
G. Organization of the Term Paper 

CHAPTER II. PROBLEM ANALYSIS …………………………………….      6 

CHAPTER III. POTENTIAL SOLUTIONS …………………………...…        9 

CHAPTER IV. CONCLUSION …………………………………………..      15 

BIBLIOGRAPHY 

APPENDICES: 
A. FLOWCHART 
B. THE TRANSCRIPTION OF THE INTERVIEW 

 

 

 

 


