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ABSTRACT 

Tugas Akhir ini saya buat berdasarkan masalah yang saya hadapi selama 

menjalani kegiatan magang di SDN Griba 27 Bandung. Selama mengajar di SDN 

Griba 27 Bandung saya ditugas untuk mengajar dan menjadi asisten guru Bahasa 

Inggris di kelas 1 hingga kelas 6. Tidak hanya itu, terkadang saya membantu 

mengawasi kelas dan ekstrakurikuler di SDN Griba 27 dengan didampingi 

pengajar yang lain. Namun, kesulitan yang saya alami selama proses mengajar di 

SDN Griba 27 adalah mengajar anak-anak kelas 1C yang memiliki kelakuan tidak 

baik di kelas. 

Penyebab dari permasalahan tersebut karena saya tidak memiliki 

pengalaman dalam hal mengajar dan menangani anak-anak di sekolah, tidak 

adanya peraturan yang saya berlakukan di kelas, dan saya kurang tegas dalam 

menghadapi anak-anak. Jadi saya dapat merasakan dampak-dampak yang negatif 

selama saya mengajar disekolah tersebut yaitu saya merasa stress dan lelah, kelas 

menjadi ribut, dan anak-anak yang berperilaku tidak baik mengganggu ke anak 

yang lain.  

Saya telah menemukan tiga buah solusi yang berpotensi untuk mengatasi 

masalah yang saya alami. Solusinya adalah dengan cara saya akan menerapkan 

peraturan, saya akan bersikap tegas dengan anak-anak, dan saya akan mencari 

guru senior untuk menjadi mentor. Saya menyimpulkan bahwa gabungan ketiga 

solusi tersebut dapat membantu saya mengatasi masalah yang saya alami. Alasan 

saya memilih solusi-solusi tersebut supaya cara mengajar saya bisa menjadi lebih 

efektif dan efisien dalam menghadapi anak-anak disekolah. 
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