
  MARANATHA CHRISTIAN UNIVERSITY 

ABSTRACT 

 

 Dalam Tugas Akhir ini saya membahas tentang kesulitan dalam 

mengajar anak-anak kelas tiga A yang sulit menghafal kosa kata bahasa 

Inggris selama saya magang di SDN 3 Pasir Panjang, Pangkalanbun 

Kalimantan Tengah. Kegiatan magang dilakukan mulai 6 Januari 2014 

sampai 30 Januari 2014. Posisi saya di SDN 3 Pasir Panjang adalah sebagai 

asisten guru bahasa Inggris. 

 Ada empat penyebab dan tiga dampak masalah. Penyebab pertama 

adalah saya tidak menggunakan teknik yang tepat untuk membuat mereka 

mudah menghafal kosa kata. Penyebab kedua adalah saya kurang 

berpengalaman dalam mengajar kosa kata bahasa Inggris. Selanjutnya,  

penyebab ketiga adalah para murid tidak memiliki buku bahasa Inggris yang 

sesuai, dan penyebab terakhir adalah waktu yang disediakan untuk mengajar 

bahasa Inggris hanya sekali dalam satu minggu. Dampak masalah adalah 

hampir semua murid mendapatkan nilai yang buruk dalam ulangan bahasa 

Inggris, proses pembelajaran bahasa Inggris menjadi lambat, dan saya 

kehilangan kesabaran ketika mengajar para murid di dalam kelas. Ada empat 

solusi untuk mengatasi masalah saya ini yaitu saya akan menggunakan 

permainan untuk mengajar kosa kata bahasa Inggris, saya akan 

menggunakan kartu bergambar (flash cards) untuk mengajar kosa kata 

bahasa Inggris, saya akan memberikan lembar bahan pelajaran yang 

berisikan catatan kosa kata bahasa Inggris kepada para murid, dan saya 

akan memberikan kelas tambahan selama dua kali dalam seminggu kepada 

para murid. Kesimpulan yang saya ambil adalah saya memilih untuk 

menggabungkan semua solusi yang telah saya jelaskan untuk mengatasi 

masalah tersebut. 
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