ABSTRACT
Tugas akhir ini berisi pembahasan masalah tentang seorang anak
laki-laki berumur 4 tahun yang terkadang tidak mau belajar. Masalah
ini terjadi pada saat saya magang di TK Angkasa pada tanggal 16 Juli
2013 sampai 26 September 2013. Posisi saya selama magang adalah
sebagai asisten guru.
Terdapat 3 penyebab dari masalah yang saya hadapi. Pertama,
saya tidak mempunyai cukup pengetahuan dan pengalaman dalam
menangani anak di dalam kelas. Kedua, saya tidak memperoleh cukup
informasi mengenai karakter anak dari guru-guru di tempat saya
magang. Ketiga, anak tersebut mempunyai kesulitan saat
berkomunikasi dengan saya karena dia berbicara kurang jelas dan dia
lebih muda daripada teman sekelasnya. Terdapat 3 akibat dari
masalah yang saya hadapi. Pertama, saya bingung dan tidak bisa
membantu anak tersebut untuk menyelesaikan tugas dengan baik.
Kedua, anak itu akan berjalan-jalan dan berlari di dalam kelas
sementara anak yang lain belajar. Ketiga, guru membiarkan anak lelaki
itu untuk melakukan aktifitas seperti mewarnai sementara anak yang
lain sedang belajar membuat garis. Setiap masalah pasti ada jalan
keluarnya. Begitu pun dengan masalah yang saya hadapi, saya
mempunyai usulan penyelesaian dari masalah yang saya hadapi :
pertama, saya melakukan pendekatan pribadi dengan anak tersebut
untuk lebih mengenal dia dan memberikan perhatian khusus pada
anak tersebut. Kedua, saya akan bertanya kepada supervisor saya
bagaimana cara menangani anak tersebut dan berkolaborasi atau
bekerja sama dengan guru lain. Ketiga, saya akan menggunakan alat
peraga sebagai media pengajaran.
Dari ketiga solusi untuk mengatasi masalah yang saya hadapi yaitu
ketiga solusi tersebut menurut saya merupakan solusi terbaik. Alasan
saya memilih ketiga solusi tersebut karena solusi pertama, kedua dan
ketiga saling berhubungan satu dengan yang lain.
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