
 
 
 
 

ABSTRACT 
 

 

 

     Setiap anak kecil memiliki sifat dan karakter yang berbeda satu dengan yang 
lainnya. Sebagai seorang guru kita tentu harus bisa menyikapinya dengan baik. 
Anak kecil tidak dapat dipaksa untuk melakukan sesuatu yang tidak mau mereka 
lakukan. Kita harus dapat membuat mereka nyaman sehingga mereka mau 
bekerja sama dengan baik dengan kita. Ada anak yang aktif dan ada pula yang 
sama sekali tidak mau berbicara selama proses pelajaran berlangsung. Anak 
yang diam itu dapat membuat kegiatan belajar mengajar terganggu. Selama 
saya melakukan observasi ketika magang di Tumble Tots, saya menganalisa 
sebab-akibat dari anak berusia dua sampai tiga tahun yang tidak mau bicara 
saat proses belajar, sekaligus menemukan solusi yang tepat untuk memecahkan 
masalah tersebut. 
     Penyebab dari masalah ini adalah anak merasa malu, takut, atau mereka 
tidak mengerti apa yang dikatakan oleh guru mereka, sehingga mereka memilih 
untuk tidak berbicara sama sekali. Masalah ini tentu saja ada akibatnya, 
diantaranya adalah proses belajar mengajar dalam kelas berjalan lebih lambat 
dari yang seharusnya karena guru harus membujuk anak yang tidak mau 
berbicara itu sampai mau mengeluarkan suara untuk mengulang kosakata atau 
menjawab pertanyaan dari guru tersebut. Saya juga telah menganalisa beberapa 
solusi potensial yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah ini beserta 
masing-masing dampak negatif dan positif  yang akan muncul dari 
penerapannya. 
     Setelah melakukan analisa ini, saya memutuskan bahwa solusi yang paling 
tepat untuk mengatasi masalah yang saya hadapi adalah mencoba mendekatkan 
diri pada si anak dengan berbagai cara agar mereka merasa nyaman, dan terus 
berkomunikasi dengan orang tua mereka sehingga orang tua mereka bisa 
membantu memberikan rasa percaya diri pada si anak untuk berani berbicara 
dalam kelas. Saya yakin bahwa gabungan kedua hal tersebut dapat membantu 
saya untuk mengatasi masalah menghadapi anak yang tidak mau berbicara di 
dalam kelas.  
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