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ABSTRACT 
 
 
 
 
 
 

 
Tujuan tugas akhir ini adalah untuk membahas masalah yang saya 

hadapi saat melakukan kegiatan magang saya di Sekolah Dasar Mardi 
Utama. Masalah yang saya hadapi adalah kesulitan dalam menangani 
seorang anak laki-laki kelas empat di Sekolah Dasar Mardi Utama yang 
suka mengintimidasi temannya secara lisan, yakni dengan cara 
menghina.. 

Dalam Tugas Akhir ini juga dianalisis sebab dan akibat dari masalah 
yang saya hadapi yaitu karena saya tidak mempunyai pengetahuan yang 
cukup tentang cara mengatasi kasus intimidasi, kurangnya upaya 
pencegahan yang seharusnya saya lakukan, dan kurangnya upaya 
campur tangan untuk menjadi penengah ketika kasus intimidasi terjadi. 
Sedangkan dampak dari masalah saya adalah korban intimidasi menjadi 
tidak bisa fokus dalam belajar, korban intimidasi menjadi takut untuk 
bersekolah, dan saya sebagai guru menjadi tidak bisa fokus dalam 
mengajar. 

Berdasarkan penelitian, saya mendapatkan tiga solusi yang berpotensi 
mengatasi masalah saya. Solusi pertama adalah saya akan mencoba 
untuk meningkatkan pengetahuan saya tentang mengatasi masalah 
intimidasi dengan cara membaca buku atau artikel tentang intimidasi. 
Solusi kedua, saya akan membuat sebuah aturan dikelas, yang dapat 
berguna untuk mencegah terjadinya kasus intimidasi. Solusi ketiga, saya 
akan memberi hukuman pada pelaku intimidasi. 

Pada akhir makalah, saya memilih ketiga solusi yang telah saya 
berikan sebagai solusi terbaik untuk mengatasi masalah saya. Akhir kata, 
kesimpulan yang saya ambil adalah ketiga gabungan solusi tersebut 
sangat efektif dan sangat membantu untuk mengatasi masalah intimidasi, 
karena untuk mengatasi masalah intimidasi diperlukan upaya yang nyata 
sebelum dan saat kasus intimidasi terjadi.
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