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ABSTRACT 

     Tugas akhir ini membahas tentang anak  anak yang tidak menunjukkan 
keseriusan untuk membaca bacaan yang terdapat dilembar kerja mereka di 
KUMON. Di KUMON, setiap anak bekerja sesuai dengan kemampuannya 
sendiri dan secara perorangan. Dengan sistem belajar seperti ini, anak dapat 
mengerjakan pelajarannya secara mandiri dan kemampuan setiap anak 
dapat berkembang secara maksimal. 
     Dalam tugas akhir ini, saya membahas penyebab dan akibat dari 
permasalahan yang saya hadapi yaitu beberapa anak tidak menunjukkan 
keseriusan mereka dalam belajar, terutama dalam membaca suatu kata, 
frasa, ataupun kalimat. Dalam hal ini, saya mencari penyebab serta akibat 
yang dapat membuat anak enggan untuk membaca. Salah satu penyebab 
dari masalah ini ialah anak kurang termotivasi. Masalah ini juga dapat 
disebabkan oleh ruangan yang terbuka. Seorang anak akan merasa 
terganggu belajarnya jikalau mereka melihat situasi di sekeliling mereka yang 
ramai. Akibat dari masalah ini adalah bahwa anak akan ketinggalan pelajaran 
dan kurang memahami maksud dan isi dari teks yang akan dibaca. 
     Berdasarkan observasi dan studi kepustakaan, maka saya menemukan 
beberapa pilihan solusi untuk mengatasi masalah ini. Solusi yang dapat 
diterapkan ialah dengan mengajak setiap anak berkomunikasi dan 
memberikan mereka beberapa kegiatan sebelum membaca. Dengan 
berkomunikasi, seorang anak akan merasa bahwa ia diperhatikan. Selain itu, 
komunikasi juga dapat menjalin hubungan yang baik antara anak dan 
pengajar. Sedangkan memberikan beberapa kegiatan sebelum membaca 
dapat membantu anak untuk lebih memahami maksud dari teks yang akan 
dibaca. Dengan demikian, maka anak akan termotivasi untuk membaca 
dengan kemauannya sendiri. 
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