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ABSTRACT 

 
     Tugas akhir ini berisi pembahasan masalah tentang seorang anak laki-
laki berumur 4 tahun yang selalu menolak masuk ke kelas jika ibunya tidak 
menemaninya. Masalah  ini terjadi pada saat saya melaksanakan tugas 
magang di TK Angkasa pada tanggal 16 Juli 2013 sampai 26 September 
2013. Posisi saya selama magang di TK Angkasa adalah sebagai asisten 
guru. 
     Penyebab dari masalah tersebut yaitu pertama, saya tidak memiliki 
pengalaman yang cukup dalam menangani anak TK. Kedua, saya merasa 
bingung karena anak tersebut hanya ingin masuk kelas jika ibunya 
menemaninya. Masalah tersebut menimbulkan beberapa akibat. Pertama, 
saya kehilangan waktu mengajar saya. Kedua, saya merasa 
tertekan.Untuk mengatasi masalah tersebut saya mendapatkan tiga solusi. 
Pertama, saya melakukan observasi guru senior dalam menangani anak. 
Kedua, saya membuat peraturan untuk mengijinkan  ibu anak tersebut 
untuk masuk ke dalam kelas pada waktu-waktu tertentu dan ketiga saya 
memberikan hadiah jika anak tersebut bersedia untuk masuk ke dalam 
kelas tanpa ibunya. 
     Dari hasil analisis yang saya lakukan, solusi terbaik dari masalah yang 
saya hadapi adalah gabungan dari ketiga solusi tersebut. Hal ini 
disebabkan solusi tersebut saling menunjang satu dengan yang lainnya. 
Dengan saya melakukan observasi guru senior dalam menangani anak, 
saya dapat belajar cara menangani anak agar mau masuk kelas tanpa 
ditemani ibunya, dengan membuat peraturan yang mengijinkan  ibu anak 
tersebut untuk masuk ke dalam kelas pada waktu-waktu tertentu, anak 
tersebut akan menjadi lebih disiplin dan dengan memberikan hadiah 
kepada anak tersebut, anak tersebut akan bersedia untuk masuk ke 
dalam kelas tanpa didampingi ibunya.  
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