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ABSTRACT 
 

 
     Dalam Tugas Akhir ini saya membahas masalah yang saya temui selama 
masa magang di Palm Kids Primary School. Ketika saya bekerja sebagai 
asisten guru bahasa Inggris di kelas 2 SD, beberapa dari para siswa tidak 
mematuhi peraturan sekolah ketika belajar di kelas. Selama bekerja di Palm 
Kids, saya melihat adanya sebuah masalah yaitu beberapa murid kelas 2 SD 
tidak bisa mematuhi peraturan sekolah. Oleh sebab itu dalam Tugas Akhir ini 
saya membahas penyebab, dampak masalah, dan beberapa solusi untuk 
mengatasi masalah tersebut.  
       Ketidakpatuhan murid dalam mematuhi peraturan tersebut disebabkan oleh 
tiga hal. Pertama, guru yang tidak tegas pada murid yang tidak mematuhi 
peraturan. Kedua, ada gangguan pada lingkungan belajar. Ketiga, para murid 
merasa bosan dengan mata pelajaran. Masalah ini pun memiliki beberapa 
dampak. Pertama, waktu mengajar menjadi terbuang. Kedua, anak yang tidak 
patuh mendapatkan pengetahuan yang lebih sedikit. Ketiga, anak yang tidak 
patuh mengganggu anak yang ingin belajar. 
      Untuk mengatasi masalah tersebut, solusi yang pertama adalah guru harus 
lebih tegas supaya para murid lebih mematuhi peraturan. Solusi yang kedua 
adalah memberi hadiah kepada murid untuk kelakuan baik mereka. Solusi yang 
ketiga adalah mengajarkan para murid rutinitas menjalankan peraturan sekolah.   
     Sebagai solusi terbaik, saya memutuskan untuk menggunakan solusi yang 
kedua dan yang ketiga, karena dengan menggunakan solusi tersebut selain 
para siswa bisa mematuhi peraturan sekolah, saya bisa lebih mengenal dan 
dekat dengan para murid.  
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