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ABSTRACT 

 

     Dalam Tugas Akhir ini, saya melakukan analisis masalah yang saya 
hadapi ketika melakukan program magang di TKK DIAN EMAS, yaitu tentang 
kesulitan menangani anak-anak usia empat sampai lima tahun yang tidak 
memperhatikan pelajaran ketika mereka melakukan aktivitas non-fisik pada 
saat saya mengajar pelajaran bahasa Inggris. Objek yang diteliti adalah 
anak-anak TKK DIAN EMAS Kelas Kepompong. 
     Berdasarkan analisis saya, masalah ini terjadi karena aktifitas yang saya 
siapkan terlalu sulit untuk anak-anak, saya mengajar terlalu lama, dan 
instruksi yang saya jelaskan tidak dimengerti oleh anak-anak. Masalah ini 
berdampak negatif kepada saya sebagai pengajar. Saya menjadi merasa 
bersalah pada anak-anak dan saya hanya dinilai cukup oleh supervisor pada 
bagian keahlian saya di bidang pekerjaan.  
     Saya memaparkan tiga solusi yang berpotensi untuk menangani anak usia 
empat sampai lima tahun yang sulit memperhatikan pelajaran ketika mereka 
melakukan aktifitas non-fisik. Solusi pertama adalah dengan mengatur posisi 
saya pada saat mengajar agar dekat dengan anak-anak. Solusi kedua adalah 
mengenalkan aktivitas dengan cara yang menarik dan jelas. Solusi ketiga 
adalah dengan menyusun sistem pemberian penghargaan pada anak yang 
mau memperhatikan pelajaran disaat saya mengajar. Setelah melakukan 
analisis, saya menentukan solusi yang terbaik adalah dengan 
menggabungkan ketiga solusi tersebut, karena ketiganya saling mendukung. 
Diharapkan dengan menggabungkan ketiga solusi tersebut, masalah yang 
saya hadapi dapat diselesaikan dengan lebih efektif. 
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