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ABSTRACT 

 

Dalam tugas akhir ini saya menganalisis masalah yang saya hadapi ketika 

melakukan kegiatan magang di Equal Bright School Bandung. Masalah tersebut 

adalah seorang siswi berusia 12 tahun yang duduk di bangku kelas enam  yang 

bergantung kepada saya sebagai wali kelas nya. 

Saya menganalisis penyebab-penyebab siswi tersebut selalu bergantung 

kepada saya. Penyebab yang pertama adalah siswi tersebut memiliki masalah 

dalam hal kepercayaan diri. Penyebab yang kedua adalah siswi tersebut kesulitan 

bergaul dengan teman satu sekolah nya karena pengalaman dia di sekolah 

sebelumnya. Penyebab yang ketiga adalah siswi ini seringkali bertanya tentang 

banyak pertanyaan yang selalu saya jawab.  

Ada tiga pilihan solusi yang dapat saya pergunakan untuk mengatasi 

masalah ketergantungan siswi tersebut kepada saya. Solusi yang pertama adalah 

saya akan memotivasi dia untuk percaya pada dirinya sendiri. Solusi yang kedua 

adalah saya akan meminta siswi tersebut untuk bekerja dalam grup dengan rekan 

sekelasnya untuk belajar bersama. Solusi yang ketiga adalah saya akan membatasi 

pertanyaan yang dia akan berikan, setiap harinya saya hanya akan mengijinkan dia 

untuk bertanya 3 pertanyaan kepada saya per hari dan setelah itu saya tidak akan 

memberikan kesempatan lagi. Solusi yang terbaik adalah saya akan 

menggabungkan ketiga solusi tersebut. Saya yakin ketika saya menggabungkan 

ketiga solusi tersebut, saya akan berhasil menangani masalah ketergantungan 

siswi tersebut kepada saya secara efektif.  

 
  



 

 ii 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 ................................................... 10 

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

REFERENCES 

APPENDICES: 

A.FLOWCHART  

B. INTERNSHIP JOURNAL 

C. EQUAL BRIGHT BROCHURE 

D. SCHOOL INFORMATION FROM THE WEBSITE 

 

 


