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ABSTRACT 

 

     Tugas Akhir ini membahas kesulitan yang dihadapi 5 orang anak 
berusia 4 tahun untuk berkonsentrasi pada pelajaran bahasa di sekolah 
Pelita Fajar. Permasalahan ini berdasarkan hasil pengamatan pada waktu 
magang selama satu bulan di kelas TK A Pelita Fajar. Seringkali anak-
anak kesulitan untuk berkonsentrasi ketika guru sedang menjelaskan 
materi pelajaran dan saat mereka mengerjakan tugas. 
     Berdasarkan pengamatan yang saya lakukan, ada tiga faktor penyebab 
terjadinya permasalahan tersebut, antara lain: kurangnya bimbingan dari 
guru, kurangnya asupan makanan atau nutrisi pada anak di pagi hari, dan 
anak tersebut tidak tertarik dalam belajar. Karena anak tersebut kesulitan 
untuk berkonsentrasi, maka akibatnya mereka akan mengganggu 
temannya pada waktu belajar di kelas, mereka tidak dapat mengikuti 
pelajaran dengan baik dan mengerjakan tugas dengan benar, serta guru 
pun mungkin saja menghadapi kesulitan untuk mengajar mereka. Oleh 
sebab itu, saya memberikan 3 pilihan solusi. Solusi-solusi tersebut antara 
lain: guru menyarankan kepada orang tua untuk memberikan sarapan 
yang bergizi kepada anak-anak mereka, guru mencoba untuk membangun 
minat belajar anak-anak untuk belajar bahasa dengan cara melakukan 
permainan, dan pihak sekolah menyediakan seorang asisten guru untuk 
memberikan perhatian lebih dan bimbingan kepada anak saat belajar. 
     Berdasarkan hasil analisa, maka solusi terbaik adalah gabungan dari 2 
solusi, yaitu guru mencoba untuk membangun minat belajar anak-anak 
untuk belajar bahasa dengan cara melakukan permainan dan pihak 
sekolah menyediakan seorang asisten guru untuk memberikan perhatian 
lebih dan bimbingan kepada anak saat belajar. Kedua solusi ini 
diharapkan dapat menjadi solusi yang efektif untuk membantu anak-anak 
berkonsentrasi lebih baik pada pelajaran. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 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……………………………………...6-9 

CHAPTER III. POTENTIAL SOLUTIONS……………………………….10-15 

CHAPTER IV. CONCLUSION……………………………………………16-18 

BIBLIOGRAPHY 

APPENDIX: 
A. FLOWCHART  
 

 


