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ABSTRACT 
 
 

     Tugas Akhir ini bertujuan untuk membahas masalah yang penulis hadapi 
selama masa magang di SDK Kalam Kudus Kopo Permai sebagai seorang 
guru Bahasa Inggris kelas 2. Penulis mengalami kesulitan dalam menangani 
seorang murid yang selalu tidak mau masuk kedalam kelas ketika ada 
seorang guru baru, yaitu saya, di dalam kelas tersebut. Oleh karena itu, 
penulis memutuskan untuk membahas masalah ini baik dari latar belakang 
masalah dan berbagai dampak masalah tersebut. 
     Penulis menganalisa sebab akibat dari masalah yang dihadapi. 
Penyebabnya adalah penulis tidak memiliki pengalaman mengajar, murid 
tersebut takut jika ibunya tidak masuk kedalam kelas dengannya, dan murid 
tersebut takut kepada penulis sebagai guru baru. Akibatnya adalah hubungan 
penulis dengan guru lain bermasalah, materi pembelajaran tidak 
tersampaikan dengan lengkap, kemajuan kelas dalam belajar berjalan lambat, 
dan murid menjadi ragu-ragu datang ke sekolah. Ada beberapa pilihan solusi 
yang sesuai dengan permasalahan di atas beserta dampak positif dan negatif. 
Pilihan-pilihan solusinya adalah meminta bantuan dari guru lain untuk 
membujuk murid tersebut masuk kedalam kelas, menjanjikan murid tersebut 
hadiah jika dia mau masuk kedalam kelas, dan meminta ibu murid tersebut 
untuk membujuknya masuk kedalam kelas. 
     Setelah menganalisa masalah yang dihadapi dan berbagai pilihan solusi 
yang ada, penulis memutuskan pilihan solusi yang tepat untuk mengatasi 
masalah tersebut, yaitu menjanjikan murid tersebut hadiah jika dia mau 
masuk kedalam kelas, dan meminta ibu murid tersebut untuk membujuknya 
masuk kedalam kelas. Penulis berharap Tugas Akhir ini dapat memberi 
masukan bagi para guru dan orang tua. 

 



iv                     Maranatha Christian University 

 

TABLE OF CONTENTS 

 

ABSTRACT………………………………………………………………..i 

DECLARATION OF ORIGINALITY……………………………………..ii 

ACKNOWLEDGEMENTS……………………………………………….iii 

TABLE OF CONTENTS………………………………………………….iv 

CHAPTER I. INTRODUCTION………………………………………….1-5 
  A. Background of the Study 
  B. Identification of the Problem 
  C. Objectives and Benefits of the Study 
  D. Description of the Institution 
  E. Method of the Study 
  F. Limitation of the Study 
  G. Organization of the Term Paper 

CHAPTER II. PROBLEM ANALYSIS………………………………….6-11 

CHAPTER III. POTENTIAL SOLUTIONS……………………………..12-19 

CHAPTER IV. CONCLUSION………………………………………….20-22 

BIBLIOGRAPHY 

APPENDIX: 
  A. FLOWCHART 
 


