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ABSTRACT 

 

          Dalam Tugas Akhir ini, saya membahas mengenai masalah yang 

saya hadapi ketika saya magang di ACES.  Saya mengalami kesulitan 

dalam menangani salah satu anak yang selalu menganggu jalannya 

kegiatan belajar mengajar di kelas. Anak tersebut selalu mengganggu 

jalannya kelas yang sedang berlangsung dengan melemparkan alat 

tulisnya ke lantai dan juga melamun, dia selalu menangis jika kalah 

bermain atau kalau gurunya tidak memperbolehkan dia bermain. 

          Berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa penyebab dan  juga 

akibat dari masalah ini.  Penyebab yang pertama Alfi egois. Penyebab 

yang kedua adalah mamanya memanjakannya. Dari masalah tersebut 

terdapat 3 akibat. Akibat pertama adalah seluruh kelas menjadi gaduh. 

Akibat kedua adalah guru sulit untuk memberikan perhatian yang sama 

terhadap semua murid. Akibat ketiga adalah murid yang lain menjadi 

marah kepada dia.  

       Terdapat tiga solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah 

yang saya hadapi. Solusi pertama adalah saya akan menanyakan 

informasi tentang anak tersebut dari orang tuanya. Solusi yang kedua 

adalah saya akan memisahkan anak tersebut dari murid yang lainnya. 

Solusi yang ketiga adalah saya membuat pelajaran menjadi 

menyenangkan.  Melalui analisis dampak positif dan negatif ketiga solusi 

tersebut, saya menyimpulkan  solusi yang terbaik untuk masalah tersebut 

adalah menggunakan semua solusi yang disebutkan di atas. 
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