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Sistem  P en d id ik an  B erk ontrib u si D orong 'K lithih'

YOGYA (KR) - Masalah keluarga, pen- 
didikan dan lingkimgan merupakan tiga 
faktor utama yang melatarbelakangi 
fenomena aksi kekerasan oleh remaja alias 
klithih, yang berulang kali teijadi di DIY. 
Itu disimpulkan dari hasil kajian yang di
lakukan Korps Mahasiswa Ilmu Pemerin
tahan Universitas Muhammadiyah Yogya
karta (Komap UMY).

"Keluarga bermasalah menjadi latar be
lakang utama aksi klithih. Juga faktor pen
didikan yang lebih menjadikan siswa seba
gai objek daripada subjek, ditambah pe
ngaruh lingkungan keseluruhan. Itu men
dorong remaja jadi nakal, mereka butuh ek
sistensi diri, ingin diakui," ungkap Ketua 
Komap UMY Alrdi Samsa, dalam audiensi

Yogyakarta Darurat Klithih' di DPRD DIY, 
Selasa (18/4).

Menurut Wakil Ketua DPRD DIY, Arif 
Noor Hartanto, dalam Undang-Undang No 
35/2014 tentang Perlindungan Anak ada 
ketentuan bahwa tanggung jawab orang- 
tua adalah memberikan pendidikan karak
ter kepada putra-putrinya. Kekerasan re
maja bersumber dari orangtua yang abai, di 
tengah keluarga yang rentan konflik. 
Bahkan anak-anak itu justru sering meng
alami kekerasan verbal di rumah.

Kondisi itu diperparah di lingkungan se
kolah. Inung, sapaan Arif, menyatakan 
dunia pendidikan kita sedang menghadapi 
tantangan berat. Dia sepakat bahwa 
banyak liiigkungan sekolah yang menjadi

kan peserta didik sebagai objek dalam kegi
atan belajar mengajar.

"Banyak lingkungan sekolah yang tidak 
memberikan nuansa dan suasana sebagai 
taman untuk putra-putrinya. Yang ada 
adalah siswa harus begini, harus begini 
Betul bahwa semua aturan itu dalam rang
ka membangun pendidikan karakter, tetapi 
kita juga harus memberikan kenyamanan 
juga pada siswa-siswa," urai Inung.

Menurut Inung, 'sekolah harus sangat 
serius untuk mendidik siswa dengan pola 
pendidikan yang lebih menjadikan peserta 
didik itu subjek, bukan objek dalam kegiat
an belajar mengajar. Sebagai subjek berarti 
menghargai hak pribadi anak, mereka per
lu dihargai eksistensinya. (Bro)-m


