
ABSTRACT 
 

     Tugas Akhir ini ditulis untuk membahas permasalahan dan mencari 
solusi yang berkaitan dengan penerapan disiplin bagi anak-anak usia 3.5-
5 tahun yang belajar Bahasa Inggris di English Made Fun School. English 
Made Fun School adalah sebuah tempat kursus Bahasa Inggris di 
Bandung yang tidak hanya mengajarkan bahasa Inggris kepada anak-
anak, tetapi juga mengajarkan kepada anak-anak tentang disiplin yang 
baik dan benar. Penerapan disiplin akan menciptakan suasana yang 
nyaman dalam proses belajar-mengajar di dalam kelas. 
     Permasalahan selama magang di English Made Fun School adalah 
bagaimana menghadapi anak-anak yang kurang disiplin dalam proses 
belajar-mengajar di dalam kelas. Saya akan menguraikan sebab-akibat 
dari anak-anak yang kurang disiplin di English Made Fun School. Selain 
itu, saya akan  menjelaskan tiga pilihan solusi untuk mengatasi masalah 
yang berhubungan dengan disiplin anak usia 3.5-5 tahun. Solusi pertama 
adalah dengan menyediakan asisten guru. Solusi kedua adalah dengan 
berkomunikasi dengan anak-anak dan berinteraksi dengan orangtua untuk 
menginformasikan apa yang guru butuhkan dan apa yang harus dilakukan 
oleh anak-anak. Solusi ketiga adalah dengan bersikap konsisten dengan 
anak-anak, mereka bisa mendapatkan penghargaan atau pujian karena 
bertingkah laku dengan baik atau hukuman karena tidak bertingkah laku 
baik. 
     Pada Tugas Akhir yang berjudul “Children’s lack of discipline at English 
Made Fun School” ini, saya akan memberikan solusi terbaik untuk 
memecahkan masalah disiplin anak usia 3,5-5 tahun yaitu dengan 
menyediakan asisten guru dan berkomunikasi dengan anak-anak serta 
berinteraksi dengan orangtua untuk menginformasikan apa yang guru 
butuhkan dan apa yang harus dilakukan oleh anak-anak. Solusi terbaik ini 
didapat dari hasil observasi saya selama magang di English Made Fun 
School dan analisis berdasarkan studi pustaka. 
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