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ABSTRACT 
 
 

     Bagi sebagian guru baru, kesulitan mendekati siswanya dapat menjadi 
suatu masalah yang serius dan dianggap dapat mengganggu kelancaran 
kegiatan belajar dan mengajar. Terlebih lagi dalam menghadapi siswa 
yang pendiam, seorang guru harus dapat menentukan cara yang tepat 
untuk mendekatinya karena anak pendiam membutuhkan pendekatan 
yang lebih pribadi. Dalam Tugas Akhir ini saya mencoba menganalisis 
permasalahan dalam mendekati anak pendiam yang saya hadapi dalam 
proses magang saya, selaku guru baru, di Kids 2 Success. Saya 
menanalisis beberapa faktor yang berpotensi menyebabkan kesulitan 
dalam mendekati anak pendiam tersebut dan memaparkan beberapa efek 
yang terjadi akibat permasalahan ini. 
     Siswa yang pendiam di kelas dapat disebabkan oleh beberapa faktor, 
baik dari siswa tersebut atau pun pengaruh lingkungan sekitarnya, 
misalnya adanya perubahan situasi belajar dengan adanya guru baru di 
kelas. Hal tersebut membuat guru baru kesulitan untuk mendekati siswa 
tersebut, karena disamping guru baru belum memiliki banyak pengalaman 
juga karena siswa pendiam terlalu menutup diri pada orang baru. 
Kesulitan dalam mendekati siswa dapat menimbulkan efek yang buruk 
pada kegiatan belajar di kelas, namun hal ini dapat diatasi dengan 
beberapa solusi yang berpotensi untuk menimbulkan rasa nyaman pada 
anak pendiam tersebut sehingga memudahkan guru untuk mendekatinya, 
misalnya dengan mengobrol dengan siswa pendiam tersebut sambil 
membelai rambutnya atau dengan mengajak kakak dari siswa pendiam ke 
dalam kelas agar siswa dapat merasa lebih nyaman berada di kelas dan 
situasi baru. Guru baru juga dapat menanyakan beberapa informasi yang 
bermanfaat mengenai siswa pendiam tersebut kepada guru sebelumnya 
atau pengasuh siswa pendiam tersebut. 
     Dalam menganalisis masalah yang saya hadapi selama masa magang 
saya menggunakan metode problem-solving. Saya memaparkan tiga 
solusi yang berpotensi untuk mengatasi masalah dalam mendekati anak 
pendiam dalam kelas beserta dampak positif atau negatif yang mungkin 
terjadi jika solusi tersebut diterapkan. Dari ketiga solusi tersebut saya 
menentukan solusi yang paling berpotensi untuk mendekati anak 
pendiam, yaitu gabungan antara mengajak kakak siswa pendiam tersebut 
ke dalam kelas dan mengobrol dengan anak pendiam tersebut sambil 
membelai rambutnya. 
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