
i 
 

 
Maranatha Christian University 

 

ABSTRACT 

 

     Dalam Tugas Akhir ini saya akan membahas permasalahan yang saya 

alami pada saat saya magang di Tumble Tots pre-school & kindergarten. 

Salah satu masalahnya adalah terdapat anak yang sangat manja di kelas 

Two to Three tempat saya melaksanakan magang. 

     Untuk menyelesaikan masalah ini saya melakukan analisa. Saya 

menemukan beberapa penyebab dan akibat dari masalah yang saya 

hadapi sewaktu magang di Tumble Tots. Penyebab utama dari anak yang 

sangat manja ini adalah Ibu dari  anak ini terbiasa memanjakan dia dan 

yang kedua, Ibu anak ini juga melindunginya secara berlebihan (kapanpun 

dan disaat dia melakukan hal apapun). Hal ini berdampak terhadap anak-

anak lain ataupun guru yang mengajar. Dampaknya antara lain, 

konsentrasi anak anak menjadi terganggu atau terpecah, aktivitas kelas 

menjadi terganggu, dan kegiatan guru pada saat mengajarpun menjadi 

terganggu.  

     Saya memilih tiga solusi untuk menangani anak ini, solusi pertama 

adalah saya harus memberikan disiplin secara konsisten kepada anak ini. 

Kedua; Ibu dari dari anak jangan terlalu memanjakan anaknya. Ketiga, Ibu 

dari anak ini juga jangan memberikan perlindungan yang berlebihan 

kepada anak ini. Solusi terbaik yang saya pilih untuk mengatasi masalah 

ini adalah, yang pertama saya harus memberikan disiplin secara konsisten 

pada anak manja ini agar dapat membuatnya teratur dalam melakukan 

aktivitasnya. Kedua, Ibunya seharusnya tidak menjaga anak ini secara 

berlebihan agar anak ini dapat mengembangkan karakter dan potensi 

yang ada dalam dirinya. Saya yakin bahwa gabungan dari kedua hal 

tersebut dapat membantu saya mengatasi masalah anak yang manja ini 

baik saat belajar di dalam ataupun di luar kelas. 
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