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ABSTRACT 

     Dalam tugas akhir ini, saya membahas mengenai kesulitan saya saat menemukan 

anak yang suka berbohong di kelas MP2 di Sekolah equalBright. Masalah ini 

berdasarkan pengalaman magang saya sebagai asisten guru di sekolah tersebut. Saya 

membahas tentang penyebab permasalahan, dampak dari masalah, dan beberapa 

pilihan solusi berdasarkan analisa dari buku, artikel, dan pengalaman magang. 

      Ada beberapa penyebab yang timbul dari permasalah yang dihadapi di Sekolah 

equalBright. Penyebab yang pertama adalah anak tersebut tidak ingin dihukum, dan 

penyebab yang kedua adalah karena anak tersebut tidak ingin mengecewakan orang 

tuanya. Masalah ini memiliki dua dampak yaitu, yang pertama dia kehilangan 

kepercayaan dan tidak dihargai dan yang kedua karena kebohongannya maka dia 

akan selalu diberikan konsekuensi. Selain dari penyebab dan dampak permasalahan, 

saya juga menganalisa beberapa pilihan solusi yang sesuai untuk mengatasi 

permasalahan saya. Solusi-solusi tersebut juga memiliki dampak positif dan dampak 

negatif. 

     Saya memilih seluruh pilihan solusi yang dianalisa untuk mengatasi permasalahan 

ini. Pertama saya akan mengembangkan ilmu pengetahuan saya melalui membaca 

buku atau artikel yang berhubungan dengan masalah saya, sehingga saya tahu 

bagaimana harus mengatasi masalah tersebut, selain itu saya akan memberikannya 

konsekuensi yang sesuai. Terakhir saya akan mendorongnya untuk menjadi anak 

yang jujur dengan cara berbicara baik-baik padanya setiap hari dan menyampaikan 

bahwa bohong itu adalah tindakan yang tidak baik untuk dilakukan. 
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