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ABSTRACT 

 

 

 
 Untuk melengkapi prasyarat kelulusan, saya melakukan magang di 

Anakku Preschool & Kindergarten sebagai asisten guru. Saya melakukan magang 

selama 200 jam, dalam waktu satu setengah bulan. Dalam Tugas Akhir ini, 

pertama saya menuliskan mengenai latar belakang, lalu mengidentifikasi masalah 

kemudian saya menjelaskan mengenai tujuan dan manfaat dari magang yang saya 

lakukan. Setelah itu saya menjelaskan deskripsi sekolah dimana saya melakukan 

magang, lalu metode dan keterbatasan dari proses magang yang dilakukan. 

Terakhir saya menjelaskan mengenai isi dari Tugas Akhir ini.  

 Kedua, saya membahas mengenai masalah yang saya temukan ketika 

melakukan magang yaitu saya kesulitan untuk menangani dua anak yang enggan 

menyelesaikan tugas. Masalah tersebut memiliki tiga sebab dan tiga akibat. 

Penyebab yang pertama adalah dua anak tersebut belum siap untuk sekolah. 

Penyebab yang kedua, dua anak tersebut tidak tertarik untuk mengerjakan 

tugasnya, dan penyebab yang terakhir yaitu dua anak tersebut kurang mendapat 

perhatian dari guru. Selain penyebab, masalah yang saya hadapi juga 

menimbulkan akibat. Akibat yang pertama yaitu dua anak tersebut tidak dapat 

menyelesaikan tugasnya dengan tepat waktu. Akibat yang kedua yaitu dua anak 

tersebut kurang memiliki waktu bermain. Akibat yang terakhir, saya tidak 

memiliki cukup waktu untuk melakukan tugas yang lainnya sebagai asisten guru. 

Untuk mengatasi masalah yang saya hadapi, saya mengusulkan tiga solusi. Solusi 

pertama, saya akan mempersiapkan aktivitas yang menarik untuk anak-anak. 

Solusi kedua, saya akan memberikan tugas yang sesuai dengan tingkat 

kemampuan anak, dan solusi yang terakhir adalah saya akan memberikan hadiah 

kepada anak-anak.  

 Terakhir, saya menjelaskan mengenai kesimpulan solusi yang akan saya 

ambil untuk mengatasi masalah yang saya hadapi. Dari ketiga solusi tersebut, 

dapat saya simpulkan bahwa solusi terbaik adalah dengan menggabungkan 

ketiganya. Karena dengan demikian saya dapat mengatasi masalah yang saya 

hadapi dengan baik. Apabila saya hanya memilih salah satu maka hasilnya tidak 

akan maksimal.   
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