
 

i                         Universitas Kristen Maranatha 
 

ABSTRACT 

Dalam Tugas Akhir ini saya akan membahas kesulitan dalam menjalin 

hubungan yang baik dengan anak-anak kelas 1 di SDK III Paulus Bandung. Saya 

melaksanakan magang di SDK III Paulus selama 200 jam sebagai asisten guru. 

Sebagai asisten guru saya diberikan kesempatan mengajar Bahasa Inggris di kelas 

1.  

Terdapat tiga penyebab yang melatarbelakangi kesulitan dalam menjalin 

hubungan baik dengan anak-anak kelas 1 di SDK III Paulus Bandung yaitu saya 

tidak memiliki pengalaman mengajar murid, saya merasa malu, gugup, dan tidak 

dapat berkomunikasi dengan baik dengan murid, dan saya kurang mempersiapkan 

aktivitas menarik di kelas. Ada tiga akibat dari masalah yang saya hadapi yaitu 

beberapa anak tidak termotivasi belajar, beberapa anak tidak mendengarkan saya 

dan saya mengalami masalah komunikasi dan merasa lelah dalam menghadapi 

anak-anak. Tiga solusi untuk mengatasi masalah saya adalah saya akan bertanya 

dan meminta saran atau nasihat dari guru senior, menjalin interaksi yang baik 

dengan setiap anak, berbicara dengan ramah dan mengikuti anak, dan saya akan 

mempersiapkan aktivitas yang cocok untuk menjalin hubungan baik dengan anak-

anak.  

Dalam bab terakhir saya akan membahas kesimpulan untuk menemukan 

solusi terbaik yaitu dengan menggabungkan tiga solusi yang digunakan untuk 

menyelesaikan masalah saya. Ketiga solusi saling melengkapi satu dengan yang 

lainnya. Solusi pertama saya belajar memperbaiki hubungan saya dan anak kelas 1 

dengan bertanya dan meminta saran atau nasihat dari guru senior, solusi kedua 

saya jadi mengerti cara mendekatkan diri dengan anak dan solusi ketiga 

membantu saya agar hubungan saya dan anak selalu baik dengan melakukan 

aktivitas yang berkaitan dengan komunikasi.  
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