ABSTRACT
Tugas Akhir ini berisi pembahasan masalah yang saya hadapi
selama magang pada bulan Januari dan Februari 2013 sebagai asisten
guru di Playgroup dan TK Kristen BETA Surakarta. Dalam penelitian ini,
saya membahas masalah dalam menangani anak yang berkebutuhan
khusus (ABK) terutama anak autis yang ada di Playgroup.
Saya menganalisa sebab dan akibat masalah dalam penanganan
anak autis di kelas sebagai seorang asisten guru baru. Penyebab
munculnya masalah tersebut adalah tidak adanya pengalaman yang saya
miliki dalam menangani anak–anak autis, kurangnya pengetahuan tentang
autis, dan tidak adanya pelatihan tentang menangani anak autis sebelum
saya mulai mengajar.
Berbagai penyebab ini memunculkan suatu masalah tersendiri bagi
saya sebagai asisten guru baru yang disebabkan dari berbagai pihak.
Hal–hal tersebut antara lain saya tidak dapat mengajar dengan baik, anak
autis tersebut mengganggu anak–anak lain saat proses belajar mengajar
berlangsung, dan menyebabkan saya tidak dapat memberikan perhatian
yang cukup kepada anak–anak yang lain dikarenakan harus memberikan
perhatian khusus untuk membimbing anak autis tersebut selama proses
belajar mengajar berlangsung.
Untuk menyelesaikan masalah ini, saya memiliki tiga solusi yang
dapat diterapkan, yaitu melakukan observasi saat guru pengawas
mengajar di kelas yang ada anak autis, membangun hubungan dengan
orang tua dari anak tersebut dengan cara berkomunikasi, dan saya
mengikuti pelatihan guru tentang autis di KBK BETA. Hasil penelitian ini
mengungkap bahwa untuk menyelesaikan masalah dalam kesulitan
menangani anak autis, sebagai asisten guru baru, saya harus dapat
memanfaatkan ketiga solusi tersebut, yaitu saya melakukan observasi
saat guru pengawas mengajar di kelas yang memiliki anak autis,
membangun hubungan dengan orang tua dari anak tersebut dengan cara
berkomunikasi, dan saya mengikuti pelatihan guru tentang autis di KBK
BETA.
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