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ABSTRAK
SIDIQ FATONAH. Konsep Penanganan Anak Bermasalah menurut
Alexander Sutherland Neill dan Implikasinya terhadap pendidikan Islam. Skripsi.
Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 2009.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang
Penanganan Anak Bermasalah menurut Alexander Sutherland Neill dan
Implikasinya terhadap pendidikan Islam. Penelitian ini menarik dikaji karena isu
mengenai anak "bermasalah" atau anak nakal semakin merebak di dunia
pendidikan Indonesia, dan sampai saat ini belum ditemukan penanganan yang
sesuai sehingga anak-anak bermasalah belum mendapatkan tempat yang layak,
mereka terusir dari sekolah, masyarakat, bahkan keluarga, dan hanya bui yang
mau menerima mereka. Permasalahan ini juga melanda dunia pendidikan di
negara-negara lain sejak Perang Dunia Dua, Alexander Sutherland Neill seoarng
Scotlandia menawarkan solusi bagi permasalahan ini dengan membangun sekolah
alternatif yang membebaskan di Inggris, dan tulisan-tulisannya yang mampu
mengubah pola pikir masyarakat tentang anak nakal dalam buku Summerhill
School. Permasalahan-permasalahan anak yang dituangkan dalam buku tersebut
tidak jauh berbeda dengan permasalahan yang dihadapi pendidikan di Indonesia,
sehingga dapat terumus permasalahan-permasalahan sebagai berikut: apa konsep
Alexander Sutherland Neill tentang penanganan anak bermasalah dalam buku
Summerhill School? Bagaimana implikasi konsep penanganan anak bermasalah
menurut Neill terhadap pendidikan Islam?
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan
pendekatan hermeneutika, pengumpulan datanya menggunakan metode deskripsi,
interpretasi, dan analisis, yang akhirnya adalah memberikan kesimpulan. Analisis
data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif content analisis. Untuk
mendapatkan hasil yang maksimal secara garis besar metode pembahasan
penelitian ini menggunakan pendekatan hermeneutika dan psikologi khususnya
psikologi abnormal.
Menurut Alexander Sutherland Neill 1) Anak lahir dengan membawa
potensi baik, realistis dan bijaksana, tidak ada anak nakal yang ada hanyalah anak
yang membutuhkan waktu yang lebih lama untuk tumbuh dewasa secara sosial,
dan anak yang kurang kasih sayang. Lingkungan yang mengekang kebebasan
mereka-lah yang menjadikan mereka "bermasalah". Untuk menangani anak-anak
"bermasalah" penderita neurosis neill menggunakan analisis, dan dengan
memberikan kebebasan dan kasih sayang bagi anak nakal. 2) Strategi ini relevan
bila diterapkan di Indonesia khususnya pendidikan Islam, karena pada dasarnya
pendidikan Islam bersifat dialogis dan demokratis, dengan membentuk suatu
lembaga pendidikan Islam yang membebaskan maka, permasalahn mengenai anak
nakal, dan permasalahan pendidikan lainnya dapat terselesaikan.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Pendidikan sering dipahami sebatas pendidikan formal. Pendidikan hanya
terjadi di kelas-kelas konvensional, yang diisi oleh guru, murid, meja, kursi, papan
tulis, dan gambar-gambar sebagai pemanis. Proses belajar dalam kelas sangat
monoton, guru bicara murid mendengar atau guru bicara murid menulis yang
terjadi hanyalah sekedar transfer of knowledge dari pihak yang tahu kepada pihak
yang tidak tahu.1
Adapun pendidikan Islam sering diartikan sebagai proses penyiapan
generasi muda untuk mengisi peranan, memindahkan pengetahuan dan nilai-nilai
Islam yang diselaraskan dengan fungsi manusia untuk beramal di dunia dan
memetik hasilnya di akhirat.2 Baik pendidikan secara umum maupun pendidikan
Islam belum mampu memecahkan persoalan-persoalan kekinian, sering kita lihat
di tayangan-tayangan berita banyak generasi muda berpendidikan yang
melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum maupun moral.
Fenomena dekadensi moral yang melanda generasi muda Indonesia sedikit
banyak mendapat sumbangan dari bobroknya pendidikan Islam di Indonesia.
Selama ini penanaman nilai-nilai moral ditanamkan selayaknya peraturan
perundang-undangan yang dipaksakan sehingga sangat memungkinkan untuk

1

92.

2

Khoe Yao tung, Simphoni Sedih Pendidikan Nasional, (Jakarta: Abdi Tamdur, 2002), hlm.

Sutrisno, Fazlur Rahman Kajian terhadap Metode, Epistimologi, dan Sistem
Pendidikan.(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).hlm. 22

dilanggar. Keadaan ini diperparah lagi dengan ketidakpedulian segenap instansi
pendidikan dengan hanya memberikan hukuman bagi pelajar yang dianggap
melanggar peraturan, tanpa mencari seluk-beluk masalah dan menyelesaikannya.
Anak-anak di penjara karena kenakalan lumrah mereka. Bahkan sekolah dengan
lantang mengeluarkan mereka karena malu mempunyai murid yang bandel dan
dianggap sebagai sekolah yang tidak bermutu.3
Yang menjadi pertanyaan dan kekhawatiran penulis adalah kemana mereka
(anak-anak yang dikeluarkan karena berbagai kasus moral dan kriminal) akan
pergi?, bagaimana masa depan mereka, apakah mereka harus masuk panti
rehabilitasi4 atau bahkan penjara?. Sekolah sebagai lembaga pendidikan
seharusnya mampu menjalankan fungsinya yaitu sebagai agent of change dan
sebagai agen moral5 sudah selayaknya sekolah mampu mengatasi kenakalan
remaja dan bukan menghakimi mereka dengan mengeluarkan mereka dari sekolah
bahkan memasukkan mereka ke penjara. Karena dengan demikian anak yang
"bermasalah akan semakin bermasalah". Mereka akan semakin rendah diri, dan
merasa bukan dari bagian masyarakat yang normal.
Upaya penanganan anak bermasalah sendiri sudah menjadi perhatian
segenap pemikir pendidikan dan psikologi. Menurut Zakiah Daradjat, anak
3

Kasus yang terjadi baru-baru ini adalah dikeluarkannya empat pelajar SMAN I Kendal,
Ngawi karena ulah mereka melakukan hubungan percintaan di luar nikah dan menyebarkannya
melalui telepon genggam, bahkan mereka dijerat hukuman penjara. Seharusnya kejadian ini tidak
terjadi, sekolah lepas tangan atas kelakuan yang diperbuat keempat anak didiknya seakan sekolah
tidak berperan atas perbuatan asusila yang dilakukan siswanya. Sekolah tidak jauh beda dengan
polisi yang hanya memvonis mereka dengan hukuman tanpa memberikan alternatif penyelesaian.
4

Sudirman Ali mengatakan bahwa; tempat rehabilitasi narkotika tidak menjanjikan
kesembuhan korban sampai seratus persen. Sudirman Ali. Republika. 5 Agustus 2003.
5
Cecep Sykria. “Pesantren Bagian Dari Agen Perubahan” Masyarakat I'qra' XVIII Rabi'ul
awal 1428 H.hlm. 4-5

2

“nakal” disebabkan oleh persoalan yang komplek, sehingga penanganannya-pun
harus menggunakan bermacam-macam metode. Usaha menanggulangi kenakalan
anak tersebut bersifat preventif, agar kenakalan anak dapat dibendung dan tidak
menular kepada anak yang baik. Selain itu penanggulangan juga harus bersifat
represif dan rehabilitasi, yaitu agar anak yang nakal dapat diperbaiki dan kembali
hidup sebagai anggota masyarakat yang baik. Dalam semua usaha tersebut,
peranan agama sangat penting, karena agama memberikan pedoman dan peraturan
yang pasti dan dipatuhi dengan suka rela atas dorongan dari dalam diri sendiri.6
Menurut

Sudarsono,

kenakalan

remaja

disebabkan

oleh

keimanan

(keberagamaan) mereka yang tidak kuat. Oleh karena itu, pendidikan keimanan
bagi anak-anak remaja sangat penting sekali, orang yang mempunyai iman yang
kuat akan tercermin dari cara bergaulnya yang baik, dan tidak meresahkan
masyarakat.7
Penanganan anak bermasalah yang ditawarkan pendidikan Islam selama ini
belum sepenuhnya menjawab pertanyaan di atas. Penanganan hanya berupa terapi
yang

menyembuhkan

anak

bermasalah

akan

tetapi

tidak

menjamin

keberlangsungan pendidikan dan masa depan mereka. Kondisi seperti itu tidak
hanya terjadi di Indonesia dan kontek pendidikan Islam. Rumitnya masalah anak
bermasalah juga dialami di negara-negara maju (seperti Amerika, Jerman, dan
Inggris), sejak perang Dunia I. Alexander Sutherland Neill (baca selanjutnya
Neill), mencoba memberikan tawaran melalui buku-bukunya. Bukunya yang

6

hlm.84

7

Zakiah Daradjat. Membina Nilai-nilai Moral di Indonesia. (Jakarta: Bulan Bintang,1976).

Sudarsono. Kenakalan Remaja
Jakarta:RinekaCipta,1990). Hlm. 122

Prevensi,

Rehabilitasi

dan

Resosialisasi.(

3

paling perpengaruh menyelesaikan permasalahan di atas adalah Summerhill,
sebuah kumpulan tulisan yang pertama kali diterbitkan di Amerika Serikat pada
tahun 1960.8 Sejak awal buku ini secara gamblang membicarakan komitmen Neill
tentang kebebasan anak,.Neill tidak hanya menyembuhkan anak bermasalah akan
tetapi juga menerima mereka menjadi siswa di sekolah Summerhill. Summerhill
adalah nama sekolah yang didirikan Neill untuk mengejawantahkan pemikiranpemikiran pendidikannya.
Beberapa tahun belakangan ini telah muncul lembaga pendidikan maupun
sekolah alternatif yang mencoba mengatasi persoalan-persoalan pendidikan di
Indonesia antara lain Sekolah Alam dan Homeschooling, dimana Homeschooling
adalah solusi atas sulitnya pendidikan Indonesia terlepas dari praktik pengekangan
terhadap hak tumbuh kembang anak secara wajar.9 Sedangkan sekolah alam tidak
ada silabus yang mematoki kegiatan belajar mengajar sehingga kreatifitas anak
tidak dapat disalurkan secara maksimal.10
Berangkat dari permasalahan tersebut, maka melalui penelitian ini, penulis
menelaah bagaimana Neill mengatasi persoalan-persoalan mengenai "anak yang
bermasalah" dalam buku Summerhill dan mengembangkan konsep Neill dalam
Pendidikan Islam sehingga anak-anak yang "bermasalah" mendapatkan tempat di
dunia

pendidikan

dan

anak

"bermasalah"

tidak

selamanya

menjadi

anak"bemasalah" sehingga mereka juga mempunyai masa depan gemilang.

8

Joy A. Palmer terj Farid Assifa. Fifty Modern Thinkers on Education . (Yogyakarta :
IRCiSoD, 2006).hlm.3
9
Nasrullah Nara, Biarkan Anak Tumbuh Waja,.dalam Homeschooling Rumah Kelasku,
Dunia Sekolahku. (Jakarta: Kompas).hlm.36
10
Kenedi Nurhan, Model Pendidikan Alternatif, dalam Homeschooling Rumah Kelasku,
Dunia Sekolahku. (Jakarta: Kompas). hlm. 64
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B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka pokok permasalahan
penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Apa konsep Alexander Sutherland Neill tentang penanganan anak
"bermasalah" dalam buku Summerhill School?
2. Bagaimana implikasi konsep penanganan anak “bermasalah” menurut Neill
terhadap Pendidikan Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Mendeskripsikan konsep Alexander Sutherland Neill dalam menangani
"anak bermasalah" dalam buku Summerhill School. Dan memadukan
dengan konsep penanganan anak “bermasalah” menurut Pendidikan
Islam.

Diharapkan

pembaca

memahami

cara

menangani

anak

"bermasalah" sebagai pengetahuan awal untuk diterapkan dalam
Pendidikan Islam.
b. Mengembangkan strategi Neill dalam mengatasi anak "bermasalah" pada
buku Summerhill School dalam Pendidikan Islam, sehingga akan
memperkaya

khazanah

keilmuan

pendidikan

Islam

menyangkut

penanganan anak bermasalah.
2. Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah:
a. Secara teoritis-akademis diharapkan penelitian ini dapat memperkaya
khazanah keilmuan dan memberikan kontribusi yang cukup signifikan

5

dalam psikologi pendidikan dalam upaya mengatasi banyaknya pelajar
"bermasalah" melalui pemikiran Neill dalam buku Summerhill School.
b. Secara praktis-empiris, penelitian ini memberikan masukan bagi para
sekolah dan praktisi pendidikan secara umum maupun Islam agar
mampu menyelesaikan permasalahan pelajar "bermasalah" dengan
memberikan kebebasan dan kasih sayang, sehingga tidak akan kita temui
pelajar yang di keluarkan dari sekolah mapun mendekam di penjara.

D. Telaah Pustaka
1. Tinjauan Pustaka
Dari hasil penelusuran penulis belum ada karya ilmiah yang secara
spesifik membahas mengenai konsep penanganan anak bermasalah menurut
Alexander Sutherland Neill dan Implikasinya Terhadap pendidikan Islam.
Penulis juga belum mendapati karya ilmiah yang membahas mengenai Buku
summerhill School maupun Alexander Sutherland Neill sebagai tokoh
pendidikan.
Adapun karya ilmiah yang setema dengan tema skripsi ini adalah skripsi
Sri Rudiyati, Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berjudul Studi tentang Usaha
Prefentif dan Kuratif Guru Bimbingan Konseling terhadap Kenakalan Siswa
di SLTP Negeri 2 Mlati, Sleman Yogyakarta, tahun 2003.11 Penelitian ini

11

Sri Rudiyati, Studi Tentang Usaha Preventif dan Kuratif Guru Bimbingan Konseling
Terhadap Kenakalan Siswa di SLTP Negeri 2 MLATI, Sleman Yogyakarta, Skripsi. (Yogyakarta:
Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003).
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menitikberatkan pada faktor yang mempengaruhi kenakalan remaja di SLTP
Negeri 2 MLATI, serta cara-cara sekolah khususnya guru Bimbingan dan
Konseling dalam memecahkan masalah tersebut secara preventif dan kuratif
melalui bimbingan keagamaan dan hukuman. Jadi penelitian pada skipsi Sri R,
hanya membatasi objek penelitian pada anak-anak SLTP Negeri 2 MLATI,
dan penangananya.
Penelitian lain yang membahas mengenai anak "bermasalah" adalah
skripsi yang disusun

oleh

Ismail, mahasiswa Pendidikan Agama Islam,

Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang brjudul Peranan
Guru PAI dalam Mengatasi Kasus Narkoba di SMU UII Yogyakarta.2003.12
Dalam skripsi tersebut dijelaskan menegnai penyebab anak-anak SMU UII
menyalahgunakan dan mengkonsumsi narkoba. Dalam skripsi tersebut juga
disebutkan bagaimana cara guru PAI dalam mengatasi maraknya kasus
narkoba di SMU UII, dimana kebanyakan metode yang dipakai untuk
mengatasi panyalahgunaan narkoba tersebut adalah dengan pendekatan
keagamaan dan hukuman. Di skripsi tersebut juga dijabarkan kendala-kendala
guru PAI dalam mengatasi anak yang mengkonsumsi narkoba. Skripsi ini
lebih menekankan pada usaha guru PAI dalam memberikan pembinaan pada
siswa yang terlibat kasus-kasus narkoba di SMU UII Yogyakarta agar bisa
membangun mental akal dan pikiran dengan memberikan ajaran-ajaran atau
nilai-nilai

Islam

yang

terkandung

dalam

ajaran

Islam

terhadap

penanggulangan penyalahgunaan narkoba.
12

Ismail. Peranan Guru PAI Dalam Mengatasi Kasus Narkoba di SMU UII Yogyakarta.
Skripsi. (Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2003).
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Karya ilmiah lain yang relevan dengan penelitian ini adalah skripsi yang
di susun oleh Ety Durratun Nafisah, mahasiswa Pendidikan Agama Islam,
Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berjudul Bentukbentuk Kenakalan Santri dan Upaya Mengatasinya di Pondok Pesantren AlMuayyad Surakarta.13Dalam skripsi ini dijelaskan mengenai latar belakang
kenakalan santri Al-Muayyad, serta bentuk-bentuk kenakalan santri dan upaya
pondok pesantren Al-Muayyad

menangulanginya secara preventif dengan

penyeleksian santri baru dan memisahkan kamar santri baru dan santri lama
dengan tujuan agar santri lama tidak tertular kenakalan santri baru maupun
sebaliknya. Sedangkan usaha kuratif-nya adalah dengan pemberian hukuman
dan nasihat, mengadakan pendekatan keagamaan.
Berdasarkan penelusuran penulis, dalam ketiga skripsi diatas hanya
dibahas mengenai latar belakang kenakalan remaja di sekolah masing-masing
dan upaya penanganan yang dilakukan sekolah yang masih bersifat
menghakimi yang memeberikan hukuman fisik maupun moral, siswa
"bermasalah" masih dianggap sebagai penyakit menular yang harus
dikarantina dan dihindari, bukan manusia normal yang butuh kasih sayang.
Berbeda dengan penelitian-penelitian di atas, maka dalam skripsi ini
penulis lebih mengfokuskan penelitian pada alternatif penanganan anak-anak
"bermasalah" dalam buku Summerhill School karya Alexander Sutherland
Neill. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai konsep Neill dalam
menangani anak-anak bermasalah telaah atas buku Summerhill School, dan
13

Ety Durratun Nafisah, Bentuk-bentuk kenakalan Santri dan Upaya Mengatasinya di
Pondok Pesantren Al-Muayyad Surakarta. Skripsi.(Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta.2002).
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Implikasinya terhadap Pendidikan Islam, sehingga tidak lagi kita temui pelajar
yang dikeluarkan dari sekolah karena dianggap “bermasalah”.
2. Kerangka Teoritik
a. Pendidikan Islam tentang anak bermasalah
Menurut Lawrence Cremin, sebagaimana yang dikutip oleh Erwati
Aziz, Pendidikan adalah usaha sadar yang terencana, tersisitematis dan
berkelanjutan untuk mennyampaikan, menstimulasi dan memperoleh
pengetahuan, sikap, nilai, dan keterampilan sensibilitas. Pendidikan
sebagai suatu bahasan ilmiah sangat sulit untuk di definisikan . sedangkan
menurut Naquib al-Atas sebagaimana yang dikutip oleh Erwati Aziz,
pendidikan merupakan pengenalan dan pengakuan yang ditanamkan secara
berangsur-angsur ke dalam diri manusia (peserta didik) tentang
keberadaan

segala

sesuatu

sehinga

dapat

membimbingnya

ke

arahpengenalan Tuhan.14
Sedangkan pendidikan Islam pada hakekatnya adalah usaha orang
dewasa

muslim

yang

bertaqwa

secara

sadar

mengarahkan

dan

membimbing peserta didik menuju fitrah. Pendidikan Islam merupakan
pendidikan integral terpadu dan seimbang yang diinspirasikan dari konsep
tauhid.15 Pendidikan mempunyai arti usaha yang dilakukan dengan penuh
keinsyafan yang ditujukan untuk keselamatan dan kebahagiaan manusia.16
Pendidikan dan pengajaran tidak hanya bernaksud menstransformasi
segala macam ilmu untuk anak didik, melainkan mendidik akhlaq dan
14

Erwati Aziz. Prinsip-prinsip Pendidikan Islam.(Surakarta: Tiga Serangkai. 2003). hlm.27
Ramayulis.Ilmu Pendidikan Islam.(Jakarta; Kalam Mulia. 1994). hlm.110-114
16
Abudin Nata. Filsafat pendidikan Islam.(Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1997).hlm. 9
15
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jiwa, menanamkan rasa fadhilah, untuk menjalani kehidupan yang suci,
ikhlas, dan jujur.17 Akan tetapi selama ini pendidikan belum mampu
mencapai tujuannya, metode pendidikan konvensional yang berorientasi
pada nilai rapor, mahal, dan tidak merakyat adalah menjadi sebuah
kekhawatiran dunia pendidikan.
Pendidikan adalah elemen terpenting dalam kehidupan manusia,
dimana pendidikan merupakan tinta pemberi warna hitam-putihnya
perjalanan hidup umat manusia. Dengan pendidikan manusia dapat
meningkatkan kemampuannya, karena manusia lahir dalam keadaan yang
lemah maka manusia membutuhkan pendidikan.18
Pendidikan menurut Zakiah Darajat, sinonim dengan kata tarbiyah.
Pendidikan Islam yang merupakan terjemahan dari tarbiyah Islamiyah,
dipahami sebagai proses untuk mengembangkan fitrah manusi, sesuai
dengan pengeruh dari luar.19 Naquib al-Attas sebagaimana yang dikutp
oleh Sutrisno,

menekankan pendidikan Islam sebagai proses untuk

membentuk kepribadian muslim.20
Bassam

Tibi,

sebagaimana

yang

dikutip

oleh

Sutrisno

mendefinisikan pendidikan sebagai sistem sosial yang dapat membentuk
subsistem-subsistem dalam sistem sosial secara total. Interaksi terjadi
antara subsistem dan intuisi-intuisi lain dari sistem sosial masing-masing.
Dalam system pendidikan, orang-orang tersosialisasikan sesuai dengan
17

Athiyah al-Abrassi. Dasar-dasar pokok Pendidikan Islam.(Jakarta: Bulan Bintang, 1993).
hlm. 110
18
Baharuddin. Aktualisasi Psikologi Islam.(Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2005).hlm.179
19
Sutrisno, Fazlur Rahman…,hlm. 20.
20
Sutrisno, Fazlur Rahman…, hlm.21.
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orientasi yang ditentukan secara budaya. Sistem semacam ini kadangkala
juga dipengaruhi secara eksternal, khususnya dalam konteks interaksi
dengan lingkungan baik secara nasional maupun internasional.21
Sedangkan menurut Omar Mohammad al-Toumy asy-Syibani
sebagaimana yang dikutip oleh Sutrisno, pendidikan adalah proses
pertumbuhan membentuk pengalaman dan perubahan yang dikehendaki
dalam individu dan kelompok melalui interaksi dengan alam dan
lingkungan kehidupan.22
Dengan demikian pendidikan adalah proses atau usaha menumbuhkembangkan potensi diri manusia agar actual semaksimal mungkin.
Dengan kata lain proses pendidikan adalah proses aktualisasi potensi diri.
System proses menumbuh-kembangkan potensi diri itu telah ditawarkan
secara sempurna dalam sistem ajaran Islam.23
Hasan

Langulung

sebagaimana

yang

dikuti

oleh

Sutrisno,

merumuskan pendidikan Islam sebagai proses penyiapan generasi muda
untuk mengisis peranan, memindahkan pengetahuan dan nilai-nilai Islam
yang diselaraskan dengan fungsi manusia untuk beramal di dunia dan
memetik hasilnya di akhirat.24 Dengan demikian pendidikan Islam
bertujuan untuk membentuk Insankamil (manusia paripurna), yaitu dengan
mengembangkan potensi dasar manusia yang sudah dibawa sejak mlahir.

21

Ibid
Ibid
23
Baharuddin, Aktualisasi Psikologi…, hlm.210
24
Sutrisno, Fazlur Rahman…, hlm. 22.
22
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Karena manusia lahir dengan fitrah yang membawa keahlian dan tidak ada
manusia yang lahir dengan membawa sifat tercela.
b. Anak Bermasalah
Sebelum lebih jauh membahas mengenai anak "bermasalah" maka
akan dibahas terlebih dahulu mengenai anak itu sendiri. Pemahaman
tentang pengertian anak dalam kaitannya dengan perilaku delinkuensi
anak, biasanya dilakukan dengan mendasarkan pada tingkat usia, artinya
usia berapakah seseorang dapat dikategorikan sebagai anak. Pengertian
anak menjadi penting terutama berkaitan dengan upaya perumusan batas
usia pertanggungjawaban pidana, terhadap seorang anak yang melakukan
tindak kriminal.
Batasan usia yuridis anak di beberapa Negara menunjukkan
keragaman dan perbedaan. Di Indonesia sendiri, walaupun secara sosio
kultural merupakan masyarakat yang homogen akan tetapi batasan yuridis
kapan seseorang dikatakan sebagi anak terdapat dualisme pengaturan.
Dalam KUH Perda (BW) dalam pasal 330 dinyatakan bahwa anak adalah
seseorang yang berusia di bawah 21 tahun dan belum pernah kawin, UU
No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 6 ayat (2). Pasal 47
Ayat (1) menyatakan bahwa anak yang belum mencapai 18 tahun atau
belum pernah menikah berada di bawah kekuasaan orang tua, UU No.4
Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.25

25

Paulus Hadisuprapto, Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya, (Malang:
Bayumedia Publishing, 2008), hlm. 9.
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Sedangkan batasan usia pertanggungjawaban pidana anak di
Indonesia telah memperoleh legitimasinya dengan di undangkannya UU
No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Pasal 1 butir 1 dinyatakan, "
anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8
tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin".

26

dari ketentuan pasal tersebut jelas bahawa batas pertanggungjawaban
pidana anak Indonesia adalah antara 8-18 tahun.
Sedangkan kalau ditinjau dari segi kejiwaan yang dialami dalam
rentang

pertumbuhan

seorang

manusia,

menurt

J.

Pikunas

dan

R.J.Havighurts adalah sebagai berikut:
1) Anak adalah manusia yang berumur dibawah 12 tahun dan
kecenderungannya adalah "serba belajar" (belajar membedakan salah
benar, menyesuaikan dengan teman sebaya).
2) Remaja

dini

adalah

seorang

berusia

antara

12-15

tahun,

kecenderungannya adalah; mencari identitas, kepekaan social tinggi,
minat keluar rumah tinggi dan kecenderungan untuk trial and error.
3) Remaja penuh adalah usia antara 15-17 tahun.pada masa ini remaja
sudah menemukan identitas dirinya, mulai meninggalkan reaksi dan
sikap kekanak-kanakan.27
a) Pengertian Anak Bermasalah
Anak bermasalah atau sering di kenal sebagai anak nakal dalam
bahasa inggris dikenal dengan istilah Juvenile delinquency

28

yang

26

Ibid..hlm. 11
Ibid..hlm. 13-14

27
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mempunyai arti perilaku anak yang melanggar hokum dan apabila
dilakukan orang dewasa termasuk kategori kejahatan, termasuk
perilaku pelanggaran anak terhadap ketentuan perundang-undangan
yang diperuntukkan bagi mereka. 29
Adapun menurut Sofyan S Willis. Kenakalan anak adalah
tindak, perbuatan anak yang tidak sesuai dengan undang-undang dan
norma-norma yang berlaku di masyarakat.30 Kenakalan remaja
meliputi perbuatan-perbuatan yang sering menimbulkan keresahan di
lingkungan masyarakat, sekolah maupun keluarga. Contoh bentuk
kenakalan remaja antara lain: pencurian, minum-minuman keras,
narkoba, seks bebas, perkelahiah (tawuran), dan lain sebagainya. 31
b) Sebab-sebab Anak Bermasalah
Menurut Sutherland, kejahatan merupakan sesuatu yang
dipelajari.

32

perilaku kejahatan di pelajari dalam interaksi dengan

orang lain dalam suatu proses komunikasi. Dan seseorang menjadi
delinkuen karena akses dari pola-pola pikir yang lebih melihat aturan
hokum sebagai pemberi peluang untuk dilakukan kejahatan dari pada
yang melihat hokum sebagai sesuatu yang harus diperhatikan.

28

Kartini Kartono. Patologi Sosial 2.( Jakarta: Rajawali Press, 1986)hlm.17
Paulus Hadisuprapto. Delinkuensi Anak Pemahaman Dan Penanggulangannya. ( Malang:
Bayumedia Publishing, 2008).hlm.3
30
Sofyan S Willis. Problem Remaja dan Pemecahannya..pen. (bandung, 1986)hlm.59 lihat
juga Simanjuntak. Latar Belakang Kenakalan Remaja.pen.tanpa penerbit. 1984. hlm.43
31
Sudarsono. Kenakalan Remaja Prevensi, Rehabilitasi, dan resosialisasi. ( Jakarta: Rineka
Cipta, 1990) hlm.14
32
Paulus Hadisuprapto, Delinkuensi Anak…, hlm.24
29
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Sedangkan menurut Cohen, kenakalan atau delinkuensi terjadi
karena sisitem penolakan terhaadap sisitem tata nilai kelompok kelas
menengah atas. Delinkuen terjadi bila ada pengambilan normanorma dan asas-asas yang kesemuanya secara langsung bersifat
oposan terhadap masyarakat kelas menengah.
Cloward dan Ohlin melihat bahwa penyimpangan di wilayah
perkotaan merupakan fungsi dari perbedaan kesempatan yang
dimiliki anak-anak untuk mencapai, baik tujuan yang legal maupun
illegal. Sedangkan menurut Sykes dan Matza para pelaku kejahatan
itu merupakan " orang-orang yang gagal meminta maaf atas
perbuatannya", dan mengikuti arus gaya hidup para pelaku kejahatan
lain melalui suatu proses yang disebut pembenaran kelakuannya,
yang oleh Sykes dan Matza disebut teknik netralisasi.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya penyebab
utama perlakuann kejahatan atau penyimpangan adalah karma,
ketidak bahagiaan dalam hidup yang dipengaruhi oleh beberapa
factor seperti tertuang diatas. Adapun bentuk-bentuk kenakalan
remaja menurut H. M.Arifin adalah sebagai berikut; pertama,
kenakalan yang tergolong pelanggaran norma social dan normanorma lainnya tidak diatur dalam KUHP/ Undang-undang lainnya.

15

Kedua, kenakalan yang berupa kejahatan dan pelanggaran yang
diatur dalam

KUHP /UU lainnya.33

Sedangkan Sarlito Wirawan membagi kenakalan remaja
menjadi empat jenis yaitu; pertama, kenakalan yang menimbulkan
korban fisik pada orang lain, seperti perkelahian, pemerkosaaan,
perampokan,

dan

pembunuhan.

Kedua,

kenakalan

yang

menimbulkan korban materi seperti, pencurian, pemerasan, dll.
Ketiga, kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban pihak lain
seperti, pelacuran, penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Keempat,
kenakalan yang melawan status, misalnya, mengingkari status orang
tua dengan cara minggat dari rumah.34
c). Penanggulangan Anak Bermasalah
Upaya penanggulangan kenakalan remaja menurut

Ny.

Singgih Gunarso, adalah; pertama, dengan tindakan preventif yakni
segala tindakan yang bertujuan mencegah timbulnya kenakalan.
Kedua, tindakan Represif yaitu tindakan untuk menindas dan
menekan kenakalan remaja dan menanggulangi timbulnya kenakalan
remaja yang lebih parah. Ketiga, tindakan Kuratif dan Rehabilitasi,
yaitu merevisi akibat perbuatan nakal terhadap individu.35
Dalam penanganan tahap kuratif biasanya brupa hukuman dan
bimbingan, hukuman harus bersifat edukatif, serta membuat anak

33

Arifin H.M. Pedoman pelaksanaan dan Penyuluhan Agama.. (Jakarta: Golden
terayan,1998).hlm.92
34
Sarlito Wirawan. Psikologi remaja.( Jakarta: PT.Grafindo Persada,19970.hlm. 200-201
35
Ny. Singgih D Gunarso. Psikologi Remaja. ( Jakarta: Gunung Mulia,1988).hlm.164
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didik jera. Adapun dalam bukunya Sudarsono di jelaskan upaya
penanggulanga anak-anak delinkuen ada beberapa

cara yaitu:

pertama, dengan pemberian kasih sayang, kasih sayang adalah
kebutuhan pokok yang bersifat kejiwaan bagi setiap anak. Pada
umumnya kasih sayang dan rasa aman menjadi factor penentu sukse
atau tidaknya usaha untuk memeperbaikai mental anak delinkuen.
Kedua, selain pemberian kasih sayang dan penciptaan rasa aman,
dalam pembinaan kembali anak-anak delinkuen, segi-segi agama
sangat dibutuhkan. Menurut penelitian sebagian besar anak
delinkuen yang berbuat melanggar hukum, norma, dan anti susila
biasanya kurang menghayati ajaran-ajaran agama. 36

E. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif37 yang termasuk kategori
Library research, yaitu teknik pengumpulan data dengan bantuan yang
terdapat dalam kepustakaan (buku, internet, media massa,dll)38 yang relevan
dengan topic dan permasalahan yang di kaji.
2. Pendekatan
Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan hermeneutika. Yaitu analisis tekstual dalam studi pustaka yang
36

Sudarsono, Kenakalan Remaja…, hlm.154
Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena
tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Lihat ..Lexy J. Moeloeng, Metodologi penelitian
Kualitatif. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007).hlm. 6
38
Mardalis. Metode Penelitian. (Jakarta: Bumi Aksara, 1990).hlm.28
37
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menautkan antara penafsiran teks dengan signifikansi konteks39. Di sini
penulis menganalisis teks dalam buku Summerhill School karya Alexander
Sutherland Neill, tentang penanganan anak bermasalah dan menautkan dengan
konteks pendidikan Islam dalam menangani anak bermasalah.
Dengan pendekatan ini penulis akan menganalisis sendiri tentang
Konsep Penanganan anak bermasalah menurut Neill, dengan menanyakan,
menjawab, berkeyakinan atau berteori untuk kemudian menyelidiki semuanya
itu, menguraikannya ke dalam bagian-bagian dengan menggunakan data fisik
yang dapat membantu dengan menggunakan bentuk penalaran logika.40
Dengan demikian analisis hermeneutika dapat dianggap sebagai sarana
justifiable untuk memperjelas dan menafsirkan makna teks yang ada di buku
Summerhill School. Dalam analisis ini model penalaran yang dikembangkan
adalah penalaran yang secara kritis-dinamis bergerak antara abduksi dan
deduksi, antara teks dan konteks sehingga diperoleh makan teks yang tepat
dan produktif.
3. Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan

data

dilakukan

dengan

menggunakan

metode

dokumentasi, yang dilakukan dengan cara mencari, memillih, menyajikan, dan
menganalisis data literature atau sumber-sumber yang berkaitan dengan

39

Amirul Hadi dan Haryono, Metodologi Penelitian Pendidikan. (Bandung: CV Pustaka
Setia,1998), hlm. 14.
40
E Sumaryono, Hermeneutika Sebuah Metode Filsafat, (Yogyakarta: Kanisius, 1999),
hlm. 14.
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permasalahan yang diteliti. Adapun sumber yang digunakan dalam skripsi ini
adalah berupa sumber primer dan sumber sekunder.41
a. Sumber Primer penelitian ini adalah Buku karya Alexander Sutherland
Neill. Summerhill School. Harmondsworth: Penguin Books,1968. Edisi
terjemahan oleh Agung Prihantoro, Summerhill School. Jakarta:
Serambi. 2007.
b. Sumber Sekunder dalam penelitian ini antara lain;
1) Artikel karya Jean-Francois Saffange." Alexander Sutherland
Neill".JSTOR.http://www.jstor.org/stable/1179839.
2) Artikel karya John Darling. " A.A. Neill on Democratic Authority:
ALesson. From Summerhill?.
JSTOR.http//www.jstor.org/stable/1050383.
3) Buku karya Paulus Hadisuprapto. Delinkuensi Anak Pemahaman
dan Penanggulangannya. Malang: Bayumedia Publishing. 2008
4. Analisis Data
Setelah data terkumpul, lalu disusun di organisasikan diklasifikasikan
berdasarkan terma masing-masing dengan menggunakan analisis deskriptif.42
Metode ini digunakan untuk menjelaskan dan menganalisa secara kritis datadata informasi menegnai Neill, baik konstruk pemikirannya, proses perjalanan
pendidikannya, sampai upaya-upayanya untuk mendapatkan pemaparan
41

Sumber sekunder adalah sumber yang diperoleh, di buat, dan merupakan perubahan dari
sumber pertama. Sifat sumber ini tidak langsung, biasanya sumber sekunder ini berupa dokumen
yang menguraikan dan membicarakan sumber primer. …lihat Imam Barnadib. Arti dan Metode
Sejarah Pendidikan. ( Yogyakarta: Yosbit FIP IKIP,1982).hlm. 93
42
Analisis deskriptif adalah suatu metode menuturkan dan menafsirkan serta menganalisis
data secara kritis. Lihat Winarno Surakhman, Pengantar Penelitian Ilmiah dasar Metode dan
Teknik. (Bandung: Tarsito, 1990). Hlm. 139

19

obyektif dengan menggunakan metode content analysis. Content analysis
adalah teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru
dan saring datanya dengan memperhatikan kontennya.43 Dalam hal ini penulis
ingin mengungkap konsep Neill dalam menangani anak "bermasalah" dalam
buku Summerhill School, kemudian dikembangkan dalam pendidikan Islam.

F. Sistematika Pembahasan
Penyususnan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yaitu;
Bab pertama. Pendahuluan yang meliputi, latar belakang masalah, rumusan
masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode
penelitian, dan sistematika pembahasan. Hal ini bertjuan untuk mengarahkan
pembaca kepada esensi dari penelitian ini.
Bab kedua, biografi Alexander Sutherland Neill. untuk menelaah pemikiran
Alexander Sutherland Neill maka dalam baba ini akan dibahas mengenai melihat
sekilas kehidupan Alexander Sutherland Neill, dan karya-karyanya, orang-orang
yang paling berpengaruh bagi Neill, serta sekilas tentang sekolah yang
membebaskan Summerhill, sehingga akan memudahkan untuk melihat esensi dari
pemikiran Neill.
Bab ketiga, setelah melihat sejarah akademik dan social Neill maka dalam
baba ini akan dibahas mengenai Konsep Penanganan Anak Bermasalah Menurut
A.S.Neill, yang berisi konsep penanganan anak bermasalah menurut Alexander

43

. Burhan Bungin. Metode Penelitian Kualitatif. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001)
hlm. 172-173
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Sutherland Neill, dan penanganan anak bermasalah menurut Alexander Sutherlad
neill yang meliputi anak yang gemar berbohong, mencuri dan mengumpat.
Bab keempat, setelah mengetahui mengenai konsep anak bermasalah dan
penanganannya menurut Neill maka dalam bab ini akan dibahas mengenai
Implikasi Konsep Penanganan anak Bermasalah Menurut Alexander Sutherland
Neill terhadap Pendidikan Islam. Yang berisi studi kritis terhadap pemikiran Neill,
relevansi

strategi penanganan anak bermasalah menurut Neill terhadap

pendidikan Islam, dan wujud institusi pendidikan Islam yang di landasi
kebebasan.
Bab kelima, Penutup yang berisi kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.

21

BAB II
MENGENAL LEBIH DALAM ALEXANDER SUTHERLAND NEILL DAN
SUMMERHILL SCHOOL

A. Biografi Alexander Sutherland Neill
Alexander Sutherland Neill1 yang lahir pada 17 Oktober 1883 di Forfar,
Angus, Skotlandia sejak usia muda meniti karier di sekolah ayahnya. Neill lebih
dikenal sebagai pendiri Summerhill. Neill wafat di Aldeburgh, Suffolk pada 22
September 1973. Neill pernah menjadi asisten guru. Ayahnya, George Neill,
adalah seorang guru (schoolmaster) yang mengajar di tetangga desanya,
Kingsmuir, tempat Neill bersekolah.
Pada usia empat belas tahun setelah lulus sekolah, Neill pergi untuk bekerja
sebagai karyawan kantor di sebuah pabrik di Edinburgh, tetapi ia tidak bahagia
dan akhirnya ia kembali kerumah orang tuanya. Neill menjadi guru magang
(apprentice schoolmaster) pada 1899. Ia menjadi guru yang tak memiliki
sertifikat mengajar selama empat tahun. Kemudian dipindahkan di sebuah sekolah
yang mempunyai disiplin yang sangat ketat.
Neill mengikuti matrikulasi di Edinburgh University, di sana ia mempelajari
seni dan kurang menunjukkan antusiasnya untuk kegiatan universitas. Pada usia
dua puluh lima tahun, dia meraih gelar M.A. dalam Bahasa dan Sastra Inggris dari
Universitas Edinburgh pada tahun 1905. Kemudian mengajar selama dua belas
tahun di sekolah-sekolah milik pemerintah Skotlandia.

1

Nama Alexander Sutherland Neill selanjutnya akan ditulis Neill.

Pada awal Perang Dunia I, Neill menjadi kepala sekolah di koeducational
sekolah di Skotlandia. Sekolah yang mempersiapkan siswanya menjadi pekerja di
peternakan di dalam negeri dan menjadi wiraswasta. Dan di sekolah ini Neill
mulai berpikir dan yakin bahwasanya sekolah konvensional telah menindas anakanak dan tidak berguna.
Neill meninggalkan sekolah dan bergabumg dalam British Army sebagai
calon perwira artileri pada 19172, di sana ia bertemu dengan Homer Lane3, salah
satu tokoh pelopor "pendidikan progresif", yang merupakan seorang Freudian, dan
dia yakin bahwa cara terbaik untuk mendidik anak adalah membebaskan anak
berperilaku secara alami.
Kehidupan Neill menuju ke arah yang lebih positif setelah perang. Ia
pertama kali mengajar di sekolah percobaaan baru (King Alfred School), disana
Neill mencoba merealisasikan teorinya tentang mendidik anak dengan
memberikan kebebasan bagi mereka. Neill dipaksa untuk mengundurkan diri pada
tahun 1920.4 Pada tahun 1921 menjadi editor pembantu Ny. Ensor, pendiri New
Education Fellowship. Meskipun hubungannya tidak bertahan lama, Neill tetap
memiliki komitmen kuat terhadap pendidikan baru yang sangat berbeda dengan
pendidikan tradisional yang pernah dirasakannya.
Setelah karirnya sebagi editor dari Era Baru (organ baru dari Pendidikan
Fellowship) berakhir, Neill mendirikan sebuah sekolah Internasional di dekat
2

Joy A. Palmer terj Farid Assifa, Fifty Modern Thingkers on Education, (Ircisod:
Yogyakarta, 2006), hlm, 2.
3
AS Neill Summary HYPERLINK "http://209.85.171.104/translate_c?hl=id&sl=en, di
download 29 Oktober 2008.
4
Ibid
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Dresden Jerman, pada tahun 1921, dan diberi nama Summerhill. Ia menetap di
sana sampai 1923 saat sekolah tersebut pindah ke sebuah biara kosong di dekat
Wina.
Kekacauan politik di Dresden menyebabkan Neill memindahkan sekolahnya
ke Tirol Austria, namun pemerintah dan masyarakat (yang sebagian besar petani)
di wilayah ini tidak dapat menerima kurikulum dan metode yang Neill tawarkan,
dan setelah tujuh bulan mendapat penghinaan dan hambatan, akhirnya Neill
pindah ke Inggris pada tahun 1924, ia mendirikan kembali sekolahnya
(Summerhill) di kota Leiston di Suffolk. Neill dan istri pertamanya Ny. Neustatter
mengimplementasikan secara sisitematis pelbagai ide revolusionernya tentang
kebebasan anak didik dan pengurangan otoritas guru. Neill membuat sekolah
sesuai dengan anak bukan membuat anak sesuai dengan sekolah.
Summerhill didirikan Neill sebagai coeducational, sekolah berasrama yang
menganggap kebebasan adalah hak dari anak, maka tidak selayaknya orang
dewasa memaksakan kehendak kepada mereka. Neill menolak standar moral dan
intelektual modern. Neill menekankan pada pembangunan karakter dan social.
Neill seorang radikal humanistik dan alam sangat mempengaruhi filosofi Neill,
dalam membuat Summerhill sebagai sekolah alternatif yang membebaskan5.
Sebagai kepala sekolah Neill mempunyai cita-cita dan tujuan untuk
membiarkan emosi anak-anak tumbuh secara bebas, memberikan keleluasaan
kepada anak untuk menentukan kehidupannya sendiri, memberikan waktu kepada
5

AS
Neill
(1883-1973)
Early
Life
and
"http://209.85.171.104/translate_c?hl=id&sl=en, di download 29 Oktober 2008.

Career.
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anak untuk tumbuh kembang secara alami, dan membuat anak bahagia dengan
menghilangkan rasa takut dan pemaksaan oleh orang dewasa.
Selama masa jabatan, Neill menolak untuk menerima kriteria konvensional
untuk pencapaian akademik, yang menyatakan bahwa mereka dirancang untuk
"uncreative warga yang ingin patuh, uncreative anak-anak yang akan sesuai
dengan peradaban yang menjadi standar keberhasilan adalah uang."6 Neill telah
terkenal di Inggris sebagai seorang penganut teori, pendidikan radikal, hal ini
tercermin dari tulisan pertamanya tentang pendidikan.7
Ny Neustatter meninggal pada 1944, dan Neill menikah lagi setahun
kemudian dengan seorang perempuan bernama Ena, yang kelak menggantikan
Neill sebagai kepala sekolah sepeninggal Neill. Mereka memiliki seorang anak
perempuan bernama Zoe, yang kemudian menggantikan Ena sebagai kepala
sekolah Summerhill.
Sebagai keturunan Neill, sebagai mantan murid Summerhill, dan sebagai
orang tua dari empat anak yang telah melalui sekolah, sebagai nenek dari dua
anak-anak yang bersekolah dan sebagai kepala sekolah, Zoe Readhead tidak
hanya memegang komitmen atas prinsip-prinsip Neill dan menjalankan sekolah
6

Michael
Balter.
http://translate.google.co.id/translate?hl=id&sl=en&u=http://www.iht.com/articles/1993/02/17/s
umm.php&sa=X&oi=translate&resnum=76&ct=result&prev=/search%3Fq%3DA.S.%2BNeill%
2BSummerhill%2B%2522A.S.%2BNeill%2522%26num%3D100%26hl%3Did%26lr%3D%26sa%
3DG%26as_qdr%3Dall. Di download pada 28 Oktober 2008.
7
Catherine Ahern. A response to Summerhill School: A New View of Childhood by
AS.Neill.
http://translate.google.co.id/translate?hl=id&sl=en&u=http://academic.evergreen.edu/a/ahecat22/F
07rsummerhill.html&sa=X&oi=translate&resnum=78&ct=result&prev=/search%3Fq%3DA.S.%2
BNeill%2BSummerhill%2B%2522A.S.%2BNeill%2522%26num%3D100%26hl%3Did%26lr%3
D%26sa%3DG%26as_qdr%3Dall. Di download pada 28 Oktober 2008.
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alternative ini, akan tetapi menjadikan summerhill sebagai sekolah yang
berkualitas.8

B. Karya-karya Alexander Sutherland Neill
Sebagai seorang kepala sekolah Neill juga merupakan seorang penulis yang
sangat produktif. Baik berupa buku maupun artikel-artikel dalam jurnal
internasional. Semasa hidupnya Neill menulis buku sebanyak dua puluh satu buku
dan beratus artikel tentang pendidikan bagi anak. Buku-buku Neill adalah:9
The Booming of a Bunkie: A History (1919), The Problem Parent (1932), That
Dreadful School (1937), The Free Child (1953), Freedom Not Licence (1966),
Talking of Summerhill (1967), Neill! Neill! Orange Peel!" (1972), The New
Summerhill (Penguin Education) Theorie und Praxis der antieuropäischen
Erziehung. das Beispiel, All the best, Neill: Letters from Summerhill, The last man
alive,: A story for children from the age of seven to seventy, Talking of
Summerhill, The Charm of Teaching Children, Wilhelm Reich,Le Nuage
vert,Hijos en Libertad, Die grüne Wolke. Ein Leseprojekt. Zu d. gleichnamigen
Kinderbuch, Min förskräckliga skola, Carroty Broon

8

Amelia Hill, education correspondent droit de réponse" de Zoé Neill - Sunday October
31,
2004.
ttp://translate.google.co.id/translate?hl=id&sl=en&u=http://ecolesdifferentes.free.fr/NEILLEXCI
SED.htm&sa=X&oi=translate&resnum=57&ct=result&prev=/search%3Fq%3DA.S.%2BNeill%2
BSummerhill%2B%2522A.S.%2BNeill%2522%26num%3D100%26hl%3Did%26lr%3D%26sa%3
DG%26as_qdr%3Dall. Di download pada 28 Oktober 2008.
9

http://www.librarything.com/author/neillas. di download pada 2 November 2008

26

Selain buku-buku tersebut, Neill juga menulis beberapa artikel tentang
pendidikan. Salah satunya adalah When You Listen to the Winds of Childhood,
How Much Can You Believe?. Artikel ini berisi tentang betapa fantastisnya kalau
manusia mau mengingat masa kecil mereka. Karena pada dasarnya manusia akan
lupa apa yang dialaminya di usia sebelum lima tahun. Dan pada kenyataanya
seseorang menulis pengalaman hidupnya dimulai dari awal karirnya atau
pekerjaannya. Disana juga disebutkan bahwasanya anak-anak mempunyai ide
pemikiran yang luar biasa, pun intuisi anak-anak tidak kalah dengan orang
dewasa, hanya saja anak-anak belum bisa menyampaikan apa yang dia pikirkan,
rasakan dan alami dengan bahasa yang bagus dan tepat. Sehingga setelah menjadi
dewasa pengalaman, ide dan intuisi baru bisa terbahasakan dengan jelas. Dan
disini dapat diambil kesimpulan bahwasanya anak-anak mempunyai ide yang luar
biasa hebat.10
Hampir semua tulisan Neill membicarakan mengenai anak, baik berupa
psikologi seorang anak, keajaiban-keajaiban yang ada pada anak, dan anak-anak
yang tidak seharusnya mendapat perlakuan kekerasan.

Karena Neill percaya

bahwasanya setiap anak terlahir dalam keadaan bersih hanya saja anak membawa
kecenderungan baik dan jahat. Dan pada dasarnya seorang anak yang bermasalah
dalah anak yang tidak mendapatkan kasih asyang dan kebebasan untuk bertindak
sesuai dengan naluri alamiahnya.

10

A.S. Neill. When You Listen to the Winds of Childhood, How Much Can You Believe?.
J-Stor. Curriculum Inquiry, Vol. 22, No. 3, (Autumn, 1992), pp.235-256.
http://www.jstor.org/stable/1179839. di Download pada 10 Juni 2008.
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Sehingga sebagian besar buku-buku Neill membicarakan tentang anak-anak
yang harus diberi kebebasan dalam hidupnya. Salah satu buku Neill yang
membicarakan tentang kebebasan bagi anak adalah buku seri A Dominie's Log,
yang dia tulis berdasarkan pengalamannya menjadi seorang guru, murid, dan
seorang anak. Adapun isi dari beberapa buku Neill ada;lah sebagai berikut;
Buku yang pertama kali diterbitkan adalah. A Domine's Log (1916)11 dimana
buku ini ada lima seri yaitu, A Dominie Dismissed (1917), A Dominie in Doubt
(1921), A Dominie Abroad (1923), dan A Dominie's Five (1924), kelima seri
buku ini merepresentasikan catatan harian Neill. Menceritakan pengamatan Neill
tentang manusia, tempat, dan petualangan. Yang paling penting Neill
menggunakan buku serial ini untuk menggambarkan pikirannya tentang
kebebasan dan anak serta mentransformasikan ideologinya dari pengalaman awal
mengajar. 12
Meskipun kosakata Neill dalam buku Dominie's Log menggambarkan
psikoanalisa

tradisional,

tapi

dia

tidak

pernah

berkunjung

ke

"Little

Commonwealth," komunitas didikan Homer Lane, untuk kenakalan remaja, dan
dia menjadi akrab dengan psikoanalisis Austria Sigmund Freud. Disana Lane
mengenalkan Neill pada psikologi baru Freud, bahwa anak-anak pada dasarnya
membawa pribadi yang baik, dan praktek pendidikan yang membiarkan siswa
memerintah dirinya sendiri.
11

CampusExplorer.com.
"http://209.85.171.104/translate_c?hl=id&sl=en&u=http://www.jrank.org/&prev=/search%3Fq%3
DA.S.%2BNeill%2BSummerhill%2B%2522A.S.%2BNeill%2522%26num%3D100%26hl%3Did
%26lr%3D%26sa%3DG%26as_qdr%3Dall&usg=ALkJrhj4sw3a3KS1X8FFw76BIEPIXDp2mw"
Cari semua US universitas. Di download tanggal 28 Oktober 2008.
12

Ibid
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Dalam buku selanjutnya yaitu Problem Child (1927), disana Neill
menjelaskan dan mendeklarasikan, bahwasanya ideologi yang di tuangkan dalam
buku seri Domini'es adalah bentuk protes atas pengalamannya menjadi anak,
murid dan guru yang –teacher centered. Dengan demikian dapat dilihat
bahwasanya sejak awal Neill telah memiliki perhatian yang besar terhadap
pendidikan yang memberikan kebebasan terhadap anak. Dan tulisan-tulisannyapun berkisar masalah itu.
Summerhill: A Radical Approach to Child Rearing (1960), buku ini buku
yang paling berpengaruh dari dua puluh satu karya Neill. Dalam buku ini Neill
menyatakan tentang keinginananya bersama istri pertamanya " untuk membangun
sekolah sesuai dengan anak, bukan membuat anak sesuai dengan sekolah ". Buku
Summerhill telah menjadi buku terlaris di Amerika13 dan diterjemahkan di
berbagai Negara termasuk Jerman dengan judul Das Prizip Summerhill: Fragen
und Antworten. Buku Summerhill ini membabarkan pengalaman-pengalaman
Neill selama lima puluh tahun dalam mengelola Summerhill dan merintis
penerapan prinsip swakelola.
Buku ini merupakan ringkasan dari dua belas karya Neill dan sumbersumber lain.14 Sebagian besar gambaran sekolah ini dalam Summerhill di nukil
dari That Dreadful School.

13

The
New
School’s
Place
in
the
Free
School
Tradition.
http://members.tripod.com/tns_theory/FreeSchoolHistory/as_neill.htm. di Download pada 2
November 2008.
14

A.S. Neill diterjemahkan oleh Agung Prihantoro. Summerhill. (Jakarta : Serambi, 2007),

hlm. 11
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Dalam buku Summerhill diceritakan mengenai latar belakang di tulisnya
kembali buku Summerhill, di mana pada terbitan pertama ada beberapa bagian
yang tidak diterbitkan karena Neill menulis tentang Homer Lane yang seorang
Freudian.
Dalam buku ini dipaparkan secara jelas sejarah berdirinya Summerhill,
masalah-masalah yang dihadapi, prestasi-prestasi yang diraih, sistem swakelola
dan pada bagian akhir dituliskan pertanyaan-pertanyaan Neill tentang
keberlangsungan Summerhill setelah kepergiannya kelak. Setelah buku ini
diterbitkan di Amerika maka menjadikan Summerhill kebanjiran murid-murid dari
Amerika, dan juga tamu-tamu yang hendak mengadakan studi banding.
Pada tahun 1960 dan 1970 Summerhill mejadi model bagi sekolah-sekolah
di Amerika dan tempat-tempat lain. Neill menjadi pusat pertentangan antara
pendidikan tradisional dan pendidikan alternatif. Orang awam sering salah paham
bahwasanya kebebasan bagi anak adalah membiarkan anak bermain-main
sepanjang waktu.
Dalam bukunya yang berjudul Neill! Neill! Neill! Orange Peel! (1972), Neill
menuliskan tentang praktek pendidikan yang paling berharga, dan asyiknya hidup
untuk belajar, berfikir dengan rasa "serta" sabar itu wajar, logika yang tidak
hambar, tapi selalu pintar berargumen terhadap penindasan dan hukuman dan
perbedaan antara kebebasan dan keleluasaaan.15

15

AS
Neill
Summary
HYPERLINK
http://209.85.171.104/translate_c?hl=id&sl=en&u=http://www.bookrags.com/A._S._Neill&prev=/
search%3Fq%3DA.S.%2BNeill%2BSummerhill%2B%2522A.S.%2BNeill%2522%26num%3D10
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Tidak semua buku Neill masih ada dalam peredaran sehingga penulis hanya
dapat menemukan tiga buku. Dan dari ketiga buku tersebut dapat disimpulkan
bahwasanya Neill adalah seorang revolusi pendidikan. Neill yang seorang radikal
dan sangat di pengaruhi oleh Homer Lane dalam setiap langkah praktis maupun
tulisannya selalu berupaya mengajak segenap orang tua untuk membiarkan anakanak tumbuh berkembang secara alami. Karena pada dasarnya tidak ada anak
yang jahat, yang ada adalah orang gtua yang tidak memberikan perhatian kepada
anak sehingga terjadilah "anak bermasalah."

C. Corak Pemikiran Alexander Sutherland Neill
Dalam perjalanan intelektualnya yang kemudian melahirkan tindakan yang
begitu berbeda Neill tidak terlepas dari pengaruh-pengaruh tokoh yang
mendahuluinya,

dalam

setiap

tindakannya

berkenaan

dengan

prinsip

pendidikannya Neill sangat dipengaruhi oleh dua tokoh, yaitu Homer Lane dan
Whilhelm Reich. Neill mengatakan bahwasanya Lane adalah orang pertama yang
mengatakan kita (orang dewasa) tidak tahu sama sekali tentang anak-anak.
Untuk memetakan bagaimana konsep pemikiran Neill dan mengenal lebih
dalam Neill maka disini akan di ungkap terlebih dahulu orang-orang yang paling
berpengaruh dalam kehidupan intelektualnya.16
1. Homer Lane

0%26hl%3Did%26lr%3D%26sa%3DG%26as_qdr%3Dall&usg=ALkJrhiUJe1ShzcETneb44zAyI9
-1FQpcw. Di akses pada 28 Oktober 2008.
16
Selanjutnya ditulis Lane
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Homer Lane lahir di Connecticut (1875-1925) adalah seorang Amerika,
dia melahirkan pendidikan yang percaya bahwa tingkah laku dan karakter
anak-anak berkembang ketika mereka diberi kebebasan lebih dalam kehidupan
mereka.
Lane memulai karir mengajarnya di SMA Peters di Southborough,
Massachussetts. Kemudian dia pergi ke Detroit, dimana dia bekerja dengan
pemuda-pemuda yang melanggar hukum. Pada tahun 1912 dia diundang ke
Inggris di mana ia membangun sekolah Little Commonwealth di Dorset dan
tentunya dipengaruhi A.S. Neill pendiri dari Summerhill School.
Homer Lane mempunyai dua anak dari istri pertamanya, Cora Barney,
dan tiga anak dari istri ke duanya. Dia juga mengadopsi seorang anak
perempuan. Dia meninggal di paris setelah dipulangkan dari inggris karena
ketidak lengkapan

untuk mempertahankan perizinan asing. Keluarganya

menetap di Inggris. Seperti ini adalah keadaan yang biasa terjadi di antara
pendidik yang anarkis, Lane mendapat gangguan (masalah) dengan penguasa
karena suatu urusan.
Murid Lane yang terkemuka telah, A.S. Neill, yang memulai sekolah
Summerhill menjadi sangat terkenal setelah bukunya di terbitkan oleh penerbit
amerika Harold Hart, pada tahun 1969.
Lane adalah pengawas sekolah Little Commonwealth, sekolah
berasrama di Dorest untuk anak-anak dan remaja yang mempunyai rentangan
umur antara dibawah satu tahun sampai 19 tahun. Mereka berumur lebih dari
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13 tahun sehingga mereka disebut remaja. Lane lahir di amerika, dia punya
pengalaman awal sebagai seorang organisator dari Ford Republic di Detroit
wills. Di

Little Commonwealth dari

1913 sampe 1918 (di Evershot,

Dorset)dia memepelopori yangt di kemudian kita kenal dengan "grop terapi"
dan "pertanggung jawaban saharing".
Pendekatan pendidikannya adalah bahwasanya kebebasan lebih utama
daripada kekuasaan dan bahwasanya pengalaman pribadi lebih penting
daripada ilmu pengetahuan. Dari sini dapat dilihat bahwasanya dalam
pendekatan pendidikannya Neill sangat dipengaruhi oleh Lane.
Hal ini terbukti dengan melihat tujuan Neill dan istri pertamanya
menmbangun Summerhill" sekolah yang bisa mengikuti keinginan siswa
bukan siswa yang mengikuti keinginan sekolah." Pengaruh Lane terhadap
Neill juga terlihat dari sistem swakelola di Summerhill dimana guru (staff)
Summerhill mempunyai hak suara yang sama dengan murid. Dan juga dalam
kurikilum Summerhill yang tidak mewajibkan siswa mengikuti pelajaran,
siswa berhak memilih apa yang akan di kerjakan.
Dari sistem swakelola dan kurikulum yang bebas tersebut, maka Neill
telah menerapkan pendekatan pendidikan Homer Lane. Summerhill
mempunyai banyak kesamaan dengan Little Commonwealth, baik dari umur
siswa yang tinggal dan sekolah di sana maupun peratauran sekolah, dimana
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baik di Summerhill maupun di Little Commonwealth tidak ada aturan kecuali
dibuat sendiri oleh para siswa.17
Baik di Summerhill maupun di Commonwealth banyak anak yang
antisosial pada awal mereka masuk sekolah. Dan penyebabnya tidak jauh
berbeda yaitu karena otoritas orang tua, maupun sekolah mereka yang lama.
Dalam menangani anak-anak nakal Neill memberikan mereka hadiah sebagai
pengganti hukuman, hal ini adalah bentuk pengaruh Lane.
2. Wilhelm Reich
Wilhelm Reich18 lahir pada tanggal 24 maret 2897, di Galicia bagian
selatan Autri-Kerajaan Hungaria, sekarang Ukraina. Dia tumbuh dewasa di
Bukovina di area pertanian yang di operasikan bapaknya. Bahasa pertamanya
adalah bahasa Jerman, dan asmpai tahun 1983 dia adalah warganegara
Austria.
Pada tahun 1930, Reich seorang psikiater Austria, psikoanalisis dan
ilmuan. Menemukan energi biologi baru dan dua dekade setelahnya dia
curahkan hidupnya untuk mengurusi status hukum dan harta bendanya. Reich
memperkuat keberadaan energi dalam tubuh manusia dan membuktikan
kebenarannya di dunia, mengembangkan alat-alat untuk penelitian, dan
mempergunakan

penemuan

ini

untuk

berbagai

kepentingan

seputar

penyembuhan penyakit kangker.

17

GeorgeAllen and Unwin. Homer Lane:An account of the Little Commonwealth at
Evershot, Dorset. http://www.cyc-net.org/features/ft-homerlane.html. di Download pada tanggal
24 Oktober 2008.
18
Selanjutnya ditulis Reich.
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Menurut daftar pustaka orgonomi-persiapan di orgonom pada 1953
dibawah supervisi Reich-ketertarikannya pada biologi dan sains murni di
pengaruhi oleh kehidupannya di pertanian, dekat dengan agrikultural,
peternakan, antara 8 sampai 12 tahun, dia mempunyai koleksi pribadi dan
laboratorium perkembangbiakan kupu-kupu, serangga dan tanaman-tanaman,
dibawah bimbingan guru prifat.
Fungsi alami kehidupan, termasuk fungsi seksual, sudah tidak asing
baginya, dan ini mungkin yang menentukan kekuatannya di masa depan
tentang kecenderungannya sebagai-psikiater-biologi kepada penemu biologi
atas kehidupan emosional manusia, sebagus penemu biophysical di dunia
obat-obatan, biologi, dan pendidikan.
Sampai berumur 13 tahun, Reich belajar di rumah oleh guru tutor.
Ibunya, yang disayanginya, bunuhdiri pada tahun 1910 setelah bapaknya
menemukannya selingkuh dengan salah satu guru tutor Reich. ayah Reich
meninggal empat tahun kemudian karena tbc, umur 17 tahun dia bekerja di
pertanian pribadi tanpa interuksi belajarnya di SMA Jerman

tempatnya

bertugas.
Pada tahun yang sama 1914 meletuslah perang dunia I. Segera tentara
Rusia kemudian Bukovina. Reich nyaris dikirim ke Rusia sebagai sandera, dan
telah melarikan diri dari rumahnya. Nantinya dia menulis "aku tidak pernah
melihat salah satu tanah airku atau harta ku lagi. Atas apa yang telah
dilakukan dimasa lalu, tidak ada yang tertinggal."dia menjadi tentara Austria
pada tahun 1915, bertugas sebagai letnan dari 1916-1918, dan telah di depan
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orang-orang Italia tiga kali, pengalaman yang dia sebut sebagai "perang
seperti mesin"
Pada tahun 1918 perang berakhir. Jerman dan Austria menaklukan,
Austro-kerajaan Hungaria hancur, dan Bukovina menjadi bagian dari
Romania. Sendiri, tidak mempunyai rumah dan lapar akan intelektual setelah
4 tahun perang, Reich masuk sekolah obat-obatan di universitas Vienna.
Sebagai seorang veteran perang, Reich telah diizinkan untuk
menyelesaikan enam tahun belajar menjadi empat tahun, dan dia
menyelesaikan 18 Rigorosa pada 18 subjek obat-obatan dan mendapat hasil
"sempurna" di semua subjek obat-obatan. Dia lulus dan mendapatkan gelar
M.D nya pada juli 1922.
Mulai dari tahun terakhirnya di sekolah obat-obatan, Reich melanjutkan
S2 bekerja di internal obat-obatan di klinik universitas di Ortner dan Cvostek
di rumah sakit universitas Vienna. Dia melanjutkan pendidikannya di neuropsikologi selama dua tahun(1922-24) di Neurological and Psychiatric
University Clinic di bawah asuhan Wagner-Jauregg (pemenang nobel dalam
obat-obatan pada tahun 1927). Reich juga bekerja selama satu tahun di
disturbed wards dibawah pimpinan Paul Schilder. Tambahan S2 nya
memasukkan kehadiran untuk bekerja di poliklinik di terapi hipnotis dan
sugesti di klinik universitas yang sama dan spesial kursus dan pelajaran
biologi di Universitas Vienna.
Yang paling signifikan, ketika masih di sekolah obat-obatan Reich
menjadi anggota asosiasi psikoanalisis Vienna pada oktober 1920. Sebagai
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sarjana, pengakuannya atas pentingnya sexualitas telah menggambarkannya
untuk bekerja atas Freud, bapak dari psikoanalisis. psikoanalisis adalah
disiplin ilmu baru yang muncul dari wawasan menakjubkan Freud untuk sakit
mental. Reich segera menjadi salah seorang anggota yang paling aktif dan
termuda

Freud, dan telah benar-benar dipertimbangkan salah satu murid

Freud yang menjanjikan.
Reich mulai praktik pribadi psikoalisis dan psikiater pada tahun 1922.
Dia adalah asisten psikoanalisi Freud yang pertama di poliklinik Vienna (di
bawah pimpinan Dr. Edward Hitschmann) dari didirikananya tahun 1922
sampai tahun 1928. Direktor muda poliklinik,1928-1930; dan direktor dari
seminar terapi psikoanalisis di institusi yang sama. Sebagai anggota dari
Fakultas Institut Psikoanalisis Vienna (1924-1930), dia memberi kuliah di
subjek-keklinikan dan teori biopsikologi. Dia mengadakan penelitian tentang
penyebab sosial neorosis di poliklinik dari 1924, dan pusat konsultasi
kesehatan mental di bermacam-macam distrik di Vienna (Sozialistiche
Gesellschaft feur Sexualberatung und Sexualforschung), pusat dimana dia
membangun dan memimpin (1928-1930) ekstensiv kerja klinikal Reich dan
penelitian menjadikannya mempunyai konflik dengan Freud.
Freud telah menemukan bahwa neurosis adalah disebabkan oleh konflik
antara insting alami sex dan penolakan sosial dan keputus asaan atas insting
itu. Freud juga telah membuat hipotesis eksisitensi energi sex biologis adalah
berada di dalam tubuh, dia menyebutnya libido dan menggambarkan ini
sebagai sesuatu yang berpotensi untuk berkembang, berkurang, berpindah dan
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berhenti, dan memperpanjang ingatan dirinya sendiri atas suatu ide seperti
charger elektrik, di luar tubuhnya.
Akan tetapi setelah tahun berlalu, Freud dan pengikutnya banyak
tercairkan dari konsep ini, pengurangan libido sedikit banyak daripada energi
psikologi atau ide. Dari 1925, Freud telah menyimpulkan bahwa teori libido
mungkin ada dengan mengikuti hanya spekulasi.
Pekerjaan klinik Reich yang dipercayainya sebaliknya. Dia mencurahkan
dirinya untuk persoalan teknik dalam usaha untuk mengatasi keterbatasan
psikoanalisi dalam menyembuhkan neurosis. Dalam usahanya dia meneliti
bahwa energi seksual lebih dari sekedar ide, dan bahwa kepuasan sexual,
faktanya meringankan tanda-tanda neurosis. Dia menemukan bahwa fungsi
orgasme adalah untuk memelihara keseimbangan energi oleh putusnya akses
energi biologi bahwa membangun kealamian tubuh. Apabial fungsi

itu

terputus mengganggu, hal seperti ini dibuktikan terjadi pada semua pasiennya.
Energi ini berlanjut untuk membangun tidak cukup terealisasi. Stagnasi dan
pembakaran kekacauan neurosis. Reich juga menemukan bahwa dalam
gangguan fisik, energi biologi bertambah tidak hanya karena sebab-sebab.
Tapi lebih penting, dalam karakter individu dan kekakuan otot-apa yang dia
sebut "armor".

D. Summerhill School
Summerhill didirikan pada 1921. Sekolah ini terletak di kota Leiston,
Suffolk, sekitar 160 KM dari London. Neill membangun Summerhill sebagai
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koeduasional kecil, memiliki asrama dan punya peraturan sendiri. Dua kata yang
paling tepat untuk melukiskan Summerhill adalah anak-anak.
Sebagian anak yang sekolah di Summerhill berusia lima tahun, dan sebagian
lagi paling tua berumur duabelas tahun, tapi pada umumnya anak-anak tinggal di
Summerhill hingga usia mereka enam belas tahun. Anak-anak dikelompokkan
menurut usia mereka dengan satu orang wali asrama untuk setiap kelompok.
Anak-anak yang berusia muda tidur di sebuah gedung, sedangkan asrama untuk
anak-anak yang lebih tua berupa pondok-pondok. Kebanyakan anak-anak
Sumerhill berasal dari luar negeri.
Summerhill pada mulanya merupakan sekolah percobaan, akan tetapi pada
perkembangannya Summerhill adalah sekolah pembuktian. Di sini anak-anak
tumbuh sehat tanpa rasa takut dan benci. Ide pokok dari didirikannya Summerhill
adalah "Membuat sekolah cocok dengan anak-anak, bukannya membuat anakanak cocok dengan sekolah". Hal ini berangkat dari pengalaman Neill yang
menjadi guru di sekolah-sekolah biasa dimana anak-anak harus menyesuaikan diri
dengan sekolah, karena itu berarti anak-anak di bentuk oleh orang dewasa, dan
tidak membiarkannya bebas berkembang secara alami.
Summerhill berupaya menciptakan sekolah yang membiarkan anak-anak
bebas jadi diri mereka sendiri. Untuk itu, di Summerhill tidak ada arahan, anjuran,
pengajaran moral, dan pengajaran agama. Yang dibutuhkan adalah keyakinan
penuh bahwa nak adalah makhluk yang baik, bukan jahat.
Neill berprinsip bahwasanya anak memiliki sifat bawaan bijaksana dan
realistis. Selama dibiarkan begitu saja tanpa arahan apa pun dari orang dewasa,
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anak akan berkembang dengan sendirinya sejauh kemampuannya. Jadi di
Summerhill anak-anak yang mempunyai keinginan untuk menjadi sarjana dia
akan menjadi sarjana dan yang hanya menginginkan menjadi penjaga tiket stasiun
dia akan menjadi penjaga tiket.
Di Summerhill pelajaran-pelajarannya dipilih secara bebas oleh anak. Anakanak boleh mengikuti pelajaran-pelajaran itu, atau tidak mengikutinya selama
bertahun-tahun sesuka mereka. Jadwal pelajaran tetap ada tetapi hanya ditentukan
untuk para guru.
Kelas-kelas biasanya dibuat berdasarkan kesamaan umur, tetapi terkadang
berdsarkan kesamaan minat mereka. Anak-anak usia TK yang pindah sekolah ke
Summerhill rajin mengikuti pelajaran sejak awal kehadiran mereka di
Summerhill. Anak-anak pindahan yang lebih besar mereka berkata tidak akan
pernah mengikuti pelajaran lagi. Perilaku seperti ini kadangkala berlangsung
selama

berbulan-bulan

atau

bertahun-tahun.

Panjang

pendeknya

masa

penyembuhan perilaku mereka tergantung pada seberapa besar kebencian yang
ditanamkan oleh bekas sekolah mereka.
Summerhill adalah sekolah swakelola, sekolah yang demokratis. Segala
sesuatu yang bertalian dengan kehidupan bersama atau kelompok, termasuk
hukuman bagi para anak yang bermasalah, diputuskan lewat voting yang digelar
dalam Rapat Umum pada malam Minggu.
Setiap anggota staf sekolah (termasuk wali asrama) dan setiap anak,
berapapun usianya, mengantongi satu haksuara. Praktik swakelola Summerhill tak
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kenal birokrasi. Setiap rapat umum dipimpin oleh satu orang secara bergiliran,
dan jabatan sekretaris ditawarkan secara sukarela.
Di sisi lain, ada urusan-urusan sekolah yang tak dijalankan dengan prinsip
swakelola. Hal ini tidak dimaksudkan untuk memaksakan kehendak pada anakanak, tetapi sebenarnya dan pada kenyataannya, kebebasan itu ada batasnya.
Tidak dilakukan pungutan suara dalam pengangkatan staf baru Summerhill.
Guru-guru mempunyai

keleluasaan di dalam kelas, dalam menentukan

metode belajar dan materi pelajaran. Akan tetapi mereka diharapkan oleh para
siswa untuk mampu mengajar subjek mereka dengan baik.
Hari-hari di Summerhill dimulai dengan sarapan pada pukul 08: 15 sampai
08: 45 pagi. Pelajaran dimulai dari pukul 09: 30, pelajaran pagi berakhir sampai
pukul 13: 00 siang. Pada pukul 13: 15 makan siang sudah disiapkan oleh tukang
masak asrama. Tidak ada kegiatan pada sore hari. Sehingga anak-anak bebas
melakukan aktifitas mereka masing-masing.
Teh disajikan pada pukul 16:00, setelah melanjutkan untuk kelas yang lain.
Dan kelas secra resmi ditutup atau berakhir pada pukul 17: 30 ketika makan
malam sudah disiapkan. Pada pukul 19: 00 segala macam kegiatan dimulai.
Anak-anak membaca, bekerja di studio pembuatan keramik, bekerja di bengkel
pertukangan, pergi ke bioskop lokal, dan bekerja di ruang kesenian mengerjakan
berbagai macam proyek.
Di Summerhill tidak ada batasan waktu untuk kreatifitas. Anak-anak
membuat apa yang mereka inginkan, ketika mereka menginginkan sesuatu. Tidak
ada batasan. Adapun pelajaran yang diberikan kepada siswa Summerhill adalah:
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Ilmu Pengetahuan (biologi, fisika, kimia, astronomi), matematika, bahasa Inggris,
bahasa Perancis, bahasa Jerman, bahasa Jepang, pertukangan, kesenian dan
pembuatan gerabah, drama, sejarah, dan geografi. Walaupun anak-anak tidak
wajib mengikuti pelajaran tetapi tidur, nonton tv dan keluyuran ke kota pada saat
jam pelajaran dilarang.
Pada setiap awal sekolah dimulai jadwal pelajaran dipasang. Pelajaran tidak
wajib, anak-anak dapat mengikuti pelajaran atau mengabaikannya, akan tetapi jika
ada anak yang sudah lama tidak mengikuti pelajaran dan kembali mengikuti
pelajaran, apabila dia menghambat anak-anak yang lain, anak-anak yang lain
berhak mengusirnya.
Pada awal tahun pelajaran para siswa diberi jadwal kosong dan mereka
menulis pelajaran mereka. Jadwal dirubah setiap bagian tergantung pilihan para
siswa dan pelajaran yang akan disampaikan kepada mereka. Prinsip diberikannya
jadwal kosong adalah untuk melatih anak-anak menentukan pilihannya.
Summerhill memberikan pendidikan akademis tradisional dan bangga
dengan prestasi para siswa, tetapi Neill percaya " sebenarnya

manfaat dari

program pendidikan yang lebih besar." Dia berkata, keuntungan ini (akademis)
umumnya tidak terlihat sampai nanti dalam hidup, dan ini terlihat dari aspeksekolah akademis. Sedangkan keunggulan sosial akan terlihat manfaatnya dimasa
depan. Hal ini yang paling sulit Neill jelaskan kepada, orang tua, anggota staf baru
dan kritikus.
Bermain adalah hal yang sangat penting di Summerhill. Ini adalah
kepercayaan yang di pegang oleh banyak ahli dalam pendidikan termasuk Neill.
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Anak-anak bermain untuk mempraktikan aktivitas kehidupan mereka di masa
mendatang. Anak-anak bukan orang dewasa, masa anak-anak adalah masa
bermain, dan sering sekali anak-anak tidak mempunyai cukup waktu untuk
bermain. Di Summerhill percaya apabila seorang anak sudah cukup bermain,
mereka akan memulai mengerjakan pekerjaan akademik.
Bermain, menurut Neill, harus terdiri dari fantasi. Permainan melibatkan
persaingan, aturan, keahlian, dan kerja sama, anak-anak bermain memerlukan
sedikit kompetisi, tidak ada keahlian, dan jarang ada berpasukan. Enam tahun di
Summerhill bermain dengan fantasi, sepanjang hari, setiap hari. Neill melihat
bahwa pada anak-anak fantasi dan kenyataan adalah sangat dekat. Dia tidak
pernah mampu untuk mengetahui kapan fantasi dimulai dan berakhir.
Begitulah sedikit gambaran mengenai Summerhill, sekolah bebas yang
mampu menerima anak-anak yang dikeluarkan dari sekolah-sekolah tradisional
yang mengekang anak. Summerhill sangat di pengaruhi oleh sebuah sekolah yang
sudah

berdiri

Commonwealth

senbelumnya
lebih

terkenal

yaitu

Little

sebagai

Commonwealth,

tempat

penyembuhan

hanya

saja

anak-anak

"bermasalah".
Di Summerhill juga ada kegiatan yang disebut LP (les prifat), dimana les
prifat ini bukan les untuk memperdalam pelajaran, akan tetapi dalam les ini hanya
anak-anak yang bermasalah yang mengikutinya. Les Prifat merupakan upaya
klinis untuk mengatasi persoalan-persoalan anak.
LP berupa perbincangan informal, dimana anak-anak menceritakan
masalahnya secara santai, dan Neill mendengarkan dan memberi pertimbangan.

43

LP ini diperlukan untuk mempermudah anak baru (pindahan) beradaptasi dengan
iklim Summerhill yang bebas.
Kegiatan LP di Summerhill sedikit banyak dipengaruhi oleh Homer Lane,
yang mengambil anak-anak mantan narapidana dan disembuhkan dengan
memberikan kasih sayang. Di dalam LP Neill menganalisis masalah yang
dihadapi anak-anak dan mencoba mengatasinya dengan pendekatan Summerhill
yaitu memberikan mereka kasih sayang, dukungan, dan kebebasan.
Kecerdasan akademis sangat penting dalam kehidupan manusia, akan tetapi
kecerdasan emosional lebih memberikan peranan dalam kehidupan jangka
panjang. Manusia yang stabil emosinya akan hidup secara sehat dan bahagia.
karena sesungguhnya manusia hidup adalah untuk mencapai kebahagiaan.
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BAB III
KONSEP NEILL DALAM MENANGANI ANAK BERMASALAH

A. Anak Bermasalah Menurut A.S. Neill
1. Kriteria Anak Bermasalah Menurut A.S. Neill
Selama ini anak bermasalah sering diartikan sebagai anak nakal.
Sedangkan bahasa ilmiahnya adalah Juvenile Delinquency, yang memiliki arti
kenakalan remaja. Anak atau remaja nakal adalah remaja atau anak yang
melakukan perbuatan asosial atau melanggar hukum negara.
Neill sebagai seorang pendidik dan juga kepala sekolah yang menangani
anak bermasalah mempunyai rumusan-rumusan tersendiri mengenai anak
bermasalah. Dimana Neill yang seorang radikal berpandangan bahwa pada
dasarnya tidak ada anak yang nakal, yang ada adalah anak yang tidak
mendapatkan perhatian. Dan tidak ada anak yang lahir dengan membawa
kecenderungan pada kejahatan. Pendapat ini bertolak dari anggapan sebagian
besar psikolog pada zaman Neill yang mengatakan bahwa anak lahir dalam
keadaan polos tidak baik tidak pula jahat, tetapi membawa kecenderungan
pada kebaikan dan kejahatan. Akalnya diibaratkan sebagai papan tulis putih
yang ditulisi oleh guru. Akan tetapi, menurut Neill tidak ada yang statis dalam
diri anak, anak selalu memiliki dorongan yang dinamis. Anak berusaha
mengekspresikan keinginan-keinginanya dalam tindakan nyata. Pada dasarnya

anak hanya mementingkan keinginannya sendiri dan senantiasa mencoba daya
dan kemauannya. 1
Neill percaya bahwasanya sejak lahir anak sudah bijak dan realistis. Jika
dibiarkan sendiri tanpa saran apapun dari orang dewasa, ia akan berkembang
sejauh kemampuannya untuk berkembang. Pendirian ini merupakan faktor
yang kuat dalam penolakan Neill terhadap pendidikan moral dan agama.
Jika seorang anak dibiarkan berkembang secara alami, maka ia tidak
akan membutuhkan paksaan dan sangsi moral serta ajaran agama karena
kebaikan alamiahnya akan terungkap dengan sendirinya. Menurut Neill
perintah moral-lah yang membuat anak menjadi nakal. Apabila ajaran moral
tidak disampaikan kepada anak yang nakal, justru anak nakal tersebut akan
menjadi anak yang baik.2
Di Summerhill ada beberapa perilaku siswa yang dianggap bermasalah,
yaitu mereka yang suka mencuri, suka mengumpat, tidak mandi berhari-hari,
berbohong, dan menganggu siswa-siswi yunior. Mencuri di sekolah pada
umumnya sebuah tindakan komunal yang dilakukan bersama-sama. Dan ini
berindikasi bahwa pencurian dilakukan untuk mencoba-coba, dan menunjukan
sikap keberanian, dan kepemimpinan sebagai faktor penyebab pencurian ini.
Adapun kriteria anak bermasalah menurut Neill adalah:
a. Berbohong
Berbohong adalah kejahatan atau masalah yang sering terjadi di
Summerhill, anak yang baru datang di Summerhill sering berbohong
1

Joy A. Palmer penerjemah: Farid Assifa,
(Yogyakarta: IRCiSoD, 2006), hlm. 4.
2
Ibid
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karena terbiasa mendapat perlakuan yang tidak adil dari sekolah mereka
sebelumnya sehingga sikap berbohong masih mereka bawa di Summerhill.
Bagi orang tua yang anak-anaknya senang berbohong, hendaknya
mereka menginteropeksi diri. Melihat kembali perlakuan-perlakuan
mereka terhadap anak yang menjadikan anak suka berbohong. Ada suatu
kasus mengenai anak yang suka berbohong di Summerhill;
Pada awal berdirinya Summerhill, seorang anak lelaki enam belas
tahun disekolahkan di sini karena dia pencuri kelas kakap. Setibanya
di stasiun, dia memeberi saya selembar karcis anak yang dibelikan
ayahnya di London untuknya. Karcis anak yang dibelikan ayahnya
dengan memalsukan umurnya.3
Sikap dan tabiat seorang anak sangat ditentukan oleh sikap dan tabiat
orang tua. Anak yang terbiasa melihat orang tua berbohong maka suatu
keniscayaan jika anak tumbuh sebagai seorang pembohong. Anak yang
tumbuh dalam keluarga yang normal maka menjadi sebuah keniscayaan
pula jika mereka tumbuh secara normal.
b. Mencuri
Pada awal berdirinya, Summerhill banyak menerima murid yang
senang mencuri.4 Ada dua jenis kriteria pencurian di Summerhill, yaitu
Pertama, mencuri neurosis. Kedua pencuri karena untuk kesenangan.5
Beberapa tahun silam, Summerhill menerima Arthur (seorang anak)
pencuri ulung, dia pintar sekali
mencuri. Seminggu setelah
kedatangannya ke Summerhill, saya (Neill) mendapat telepon dari
Liverpool. "Saya pak Dick. Keponakan saya sekolah di tempat Anda.
Dia kirim surat pada saya bahwa dia ingin pergi ke Liverpool selama
3

A.S. Neill penerjemah: Agung Prihantoro, Summerhill School, (Jakarta: Serambi, 2007),
hlm. 150.
4
A. S. Neill penerjemah: Agung Prihantoro , Summerhill School, (Jakarta: serambi, 2007),
hlm. 126.
5
Ibid, hlm. 148.
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beberapa hari. Apakah Anda keberatan?". "Oh, sama sekali tidak,"
jawab saya, "tapi dia tidak punya uang. Siapa yang akan
membelikannya karcis? Sebaiknya anda hubungi kedua
orangtuanya."Esoknya ibu anak itu menelepon saya dan mengatakan
bahwa ia sudah ditelepon Paman Dick. Ia dan suaminya mengizinkan
Arthur pergi ke Liverpool. Mereka sudah mencari tahu harga
karcisnya, yaitu 28 shilling, dan meminta saya memberi Arthur 34
shilling. Saya tahu kemudian bahwa yang menelepon saya bukan ibu
Arthur tetapi Arthur sendiri dengan sebuah telepon umum. Saya
membicarakan masalah ini dengan istri saya dan kami berdua
sepakat tidak meminta kembali uang itu. Dan kami sepakat untuk
memberinya hadiah saya menemuinya di tempat tidurnya. "Kamu
beruntung hari ini," ujar saya dengan nada ceria. "Memang,"
balasnya. "Ya, tapi kamu lebih beruntung daripada yang kamu kira,"
kata saya. "Maksudmu?". "Ibumu baru saja meneleponku lagi, ia
bilang harga karcisnya keliru bukan 28 shilling, tapi 38 shilling. Jadi,
ia menyuruhku memberimu sepuluh shilling lagi." Dia pergi ke
Liverpool keesokan harinya dan menitipkan sepucuk surat kepada
saya dan baru boleh diberikan kepada saya setelah kereta apinya
berangkat. "Yth. Neill kamu aktor yang lebih hebat dari pada aku”.
Mencuri di sekolah bisanya dilakukan secara komunal, bersamasama. Pencurian komunal mengindikasikan bahwa mencuri dilakukan
lantaran

untuk

mencoba-coba,

menunjukkan

keberanian,

dan

kepemimpinan. Di Summerhill jarang terjadi pencurian yang dilakukan
seorang diri. Anak yang sebelumnya suka mencuri kelak ketika umur
mereka tiga belas tahun akan berhenti mencuri.6
Untuk

pencurian

yang

dilakukan

oleh

penderita

neurosis,

mengisyaratkan kalau pelakunya kurang kasih sayang. Motivasinya untuk
mencuri tidak mereka sadari. Tindakan pencurian merupakan upaya
simbolis untuk memperoleh sesuatu yang sangat berharga. Apapu yang
dicuri, tanpa sadar mereka sebenarnya mencuri kasih sayang.

6

Ibid, hlm. 149.
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c.

Mengumpat
Anak-anak Summerhill sangat senang mengumpat. Mengumpat

bukan sebuah pelanggaran di Summerhill, tapi Neill mengategorikan anak
yang suka mengumpat dalam kriteria anak bermasalah. Mengumpat tidak
dapat diterima secara sosial sehingga perbuatan mengumpat termasuk
perbuatan yang antisosial. Adapun contoh kasus dalam hal ini adalah
sebagai berikut:
…dalam rapat umum ada seorang siswi (13 tahun)pindahan dari
sebuah biara diadukan karena mengumpat "anak pelacur" ketika
berenang di pantai bersama masyarakat umum. Ia memaki untuk
unjuk diri. Aiawa lain berkomentar, "kamu seperti angsa kecil
bodoh. Kamu memaki untuk unjuk diri di depan orang-orang, dan
kamu membanggakan Summerhill sebagai sekolah bebas. Padahal,
sebetulnya kamu justru mencemarkan nama baiknya. Kamu
membuat orang-orang itu merendahkan Summerhill."7
Selain ketiga kriteria diatas masih ada beberpa bentuk kenakalan
yang dilakukan anak di Summerhill. Yang sering terjadi di Summerhill
adalah anak-anak senior yang sering mengganggu anak-anak yunior yang
ingin belajar. Siswa-siswi besar yang memprovokasi siswa-siswi kecil
untuk melakukan tindakan asosial dan membuat kekacauan.
Merokok bukan merupakan pelanggaran di Summerhill, walaupun
anak yang merokok dapat dikategorikan sebagai "anak yang bermasalah".
Sistem kebebasan dan swakelola Summerhill membebasakan anak untuk
merokok, akan tetapi pada kenyataannya anak-anak senior tidak lagi
merokok. Hal ini disebabakan anak-anak merokok karena mereka ingin
diakui sebagai orang dewasa, sehingga setelah mereka benar-benar dewasa
7

Ibid, hlm. 146.
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mereka akan berhenti dengan sendirinya. Selain itu anak-anak baru
(pindahan dari sekolah lain) banyak yang merokok karena mereka dilarang
merokok disekolah mereka yang lama, setelah mereka merasakan iklim
kebebasan di Summerhill mereka tidak memerlukan lagi merokok.
2. Sebab-sebab Anak Bermasalah Menurut A.S. Neill
Menurut Neill kejahatan yang tampak pada diri anak adalah merupakan
cinta yang salah arah. Setiap kejahatan anak disebabkan oleh tiadanya kasih
sayang. Kejahatan merupakan suatu ungkapan karena kebencian. Dan studi
tentang kejahatan anak merupakan studi mengenai mengapa anak bisa
memiliki rasa benci. Menurut Neill hal ini adalah mengenai ego yang
terkekang8.
Suatu ketika, salah seorang siswa Summerhill (9 tahun)bermain perahu,
tiba-tiba berkata pada dirinya sendiri dengan riang, "Ibuku payah."
Ucapannya keluar tanpa disadari karena seluruh perhatiannya tercurah
pada aktivitas yang dijalaninya. Pada kenyataannya ibu anak tersebut
sibuk dengan kehidupanya sendiri, dia jarang menengok anaknya.
Ibunya tak menyayanginya dan anak tersebut mengetahuinya tanpa
sadar. Siswa itu adalah salah satu yang paling dikasihi di Summerhill,
dia tidak memulai hidupnya dengan pikiran-pikiran jahat, yang terjadi
padanya adalah sebuah lagu lama: jika aku tidak bisa mendapatkan kasih
sayang, aku bias mendapatkan kebencian.
Apabila manusia lahir membawa insting kejahatan, maka jumlah
penjahat yang berasal dari keluarga kelas menengah akan sama jumlahnya
dengan penjahat yang berasal dari kelas bawah. Orang-orang kaya memiliki
kesempatan untuk mengekspresikan ego mereka. Kekayaan, kesenangan,
lingkungan dan budaya yang beradab memanjakan ego mereka. Sedangkan

8

A.S. Neill penerjemah: Agung Prihantoro, Summerhill School, (Jakarta: Serambi,2007),
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ego orang miskin terkekang oleh segala macam keterbatasan, dan akan
menimbulkan sebuah kebencian yang kemudian akan melahirkan kejahatan.
Pada dasarnya anak adalah seorang yang egois. Ketika ego dipelihara
dengan baik maka akan menjadi sifat baik, dan apabila ego tersebut dikekang
maka timbullah apa yang disebut dengan kejahatan. Anak yang dianggap jahat
berusaha mencari kebahagiaan, dan menurut Neill ketidak bahagiaan anak di
rumah dan disekolah menjadi akar penyebab sikap anti sosial mereka.
Kebahagiaan yang tidak mereka rasakan dimasa kanak-kanak membuka
celah bagi kebahagiaan palsu yang didapat dari tindakan-tindakan anti sosial.
Masa anak-anak yang seharusnya menjadi masa yang membahagiakan
menjadi kebencian karena rasa frustasi. Anak-anak yang lahir dalam keluarga
yang awam, tidak menyediakan buku-buku, dan sering mendengar
percakapan-percakapan yang tidak baik, serta selalu mendapat perlakuan kasar
dari orang tua mereka akan tumbuh menjadi anak yang bermasalah.
Sekolah-sekolah yang mengekang murid dengan disiplin yang ketat dan
terlalu banyak mata pelajaran yang membosankan. Terbatasnya tempat
bermain. Pandangan yang salah kaprah mengenai seks. Media yang
menampilkan kehidupan yang bertolak belakang dengan realita kehidupan
mereka, menurut Neill adalah salah satu penyebab kenakalan pada anak.9
Anak-anak muda yang di klaim sebagai anak nakal, pada dasarnya
mereka berusaha mengekspresikan kekuasaan dan keinginan yang selama ini
ditekan. Keinginan yang terhalang adalah awal dari fantasi. Setiap anak ingin
9
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tumbuh dewasa tetapi lingkungannya menganggapnya masih kecil, maka
anak-anak menaklukkan lingkungan dengan lari dari lingkungan itu. Dan pada
akhirnya anak-anak mengekspresikan fantasinya dengan tindakan yang
antisosial. Menurut Neill apabila anak-anak yang anti sosial tersebut di beri
kebebasan maka mereka akan menjadi warganegara yang taat terhadap
hukum.
Keinginan anak yang tidak disalurkan akan berakibat buruk pada
dirinya. Manusia (anak-anak) pada dasarnya baik, mereka ingin berbuat baik,
mereka ingin disayangi dan menyayangi. Kebancian dan pemberontakan
adalah kasih sayang dan keinginan yang terhalang.
Mengenai mengumpat dan banyak penyimpangan lainnya, hukumlah
yang memvonisnya sebagai tindak kejahatan. Hukum dikeluarga yang berupa
perintah-perintah keras orang tua mengekang ego anak dan, karenanya dapat
membuatnya menjadi anak yang nakal. Pengekangan mengakibatkan
penentangan dan penentangan dengan sendiri menyebabkan sikap balas
dendam.
Banyak tindak kejahatan yang merupakan aksi balas dendam. Oleh
karenanya untuk mencegah anak melakukan tindak kejahatan maka lebih dulu
harus menghalangi anak untuk memiliki sifat balas dendam, yaitu dengan
pemberian kasih sayang. Pada dasarnya anak-anak bermasalah atau anak nakal
hanyalah anak-anak yang membutuhkan waktu jauh lebih lama ketimbang
kebanyakan anak untuk tumbuh dewasa. Dewasa dalam artian tumbuh
menjadi makhluk sosial.
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Pada dasarnya anak yang bermasalah atau antisosial sewaktu kecil
kurang mendapatkan kasih sayang. Dengan demikian tidak ada anak yang
benar-benar bermasalah atau nakal. Bagi Neill anak nakal adalah produk gagal
dari sebuah pendidikan, baik pendidikan keluarga, sekolah, maupun
lingkungan yang tidak ramah dan cenderung mengekang anak.
Menurut Daniel Cohn Bendit10, dalam menjalani kehidupan ini anak
tidak memerlukan pengarahan dan pengaturan, apalagi pengekangan. Anak
memerlukan kebebasan agar ia dapat mengembangkan identitasnya. Anakanak mempunyai hak dan berwenang menentukan apa yang diinginkannya.11
Dengan demikian anak nakal bukan merupakan sifat bawaan dari lahir
yang permanen. Kenakalan pada anak dapat disembuhkan dan tidak
selayaknya anak nakal diasingkan dari komunitas dengan mengeluarkannya
dari sekolah. Anak pada dasarnya baik maka keluarga, sekolah, dan
masyarakat harus saling bekerja sama dalam mengembangkan potensi baik
mereka tanpa adanya tekanan.

B. Strategi A.S. Neill dalam Menangani Anak Bermasalah
Neill tidak pernah mengamini istilah anak nakal, karena bagi Neill tidak ada
anak bermasalah atau anak nakal dan yang ada hanyalah anak yang kurang kasih
10
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sayang. Akan tetapi sejak awal berdirinya, Summerill menerima siswa-siswi yang
dianggap bermasalah dan dikeluarkan dari sekolah lain. Dalam menangani siswasiswi Summerhill yang bermasalah Neill sangat dipengaruhi oleh Hommer Lane.
Lane dengan Little Commonwealth-nya, telah membuktikan bahwa
kebebasan telah menyembuhkan anak-anak yang bermasalah. Dia berhasil
memulihkan anak-anak bermasalah dengan selalu melimpahkan kasih sayang dan
pengertian. Lane dengan tekun mencari motif-motif tersembunyi dalam setiap
perbuatan jahat mereka, dan meyakini bahwa di balik setiap kejahatan terselip
sebuah keinginan yang mulia. Dan Lane menemukan bahwasanya menasehati
anak-anak adalah tidak efektif untuk menyembuhkan mereka, karena anak-anak
lebih senang dengan tindakan secara nyata.
Bagi Neill hukuman dan kebencian tidak akan bisa mengatasi kejahatan dan
kenakalan anak. Sikap menakut-nakuti anak, dan kekerasan akan menambah
kenakalan anak. Untuk mencegah kenakalan anak adalah memberinya
kebahagiaan sejak kecil. Hal ini sudah dibuktikan oleh Neill dalam mengatasi
anak-anak bermasalah di Summerhill.
Pada awal berdirinya Summerhill Neill menggunakan analisis untuk
menyembuhkan anak-anak bermasalah. Analisis dalam menyembuhkan anak-anak
bermasalah ini Neill mengadakan sebuah Les Prifat (LP). LP adalah sebuah
perbincangan yang tidak formal, dimana tujuan dari LP adalah untuk
mempersiapkan psikologis anak, yang sebagian besar adalah pindahan dari
sekolah lain dan "bermasalah". Dan LP dimaksudkan untuk memepercepat
adaptasi anak-anak terhadapa kehidupan sekolah yang bebas.
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Anak-anak kecil di Summerhill pada umumnya tidak membutuhkan LP.
Walaupun tidak dikhususkan bagi siswa-siswi senior akan tetapi LP sering diikuti
oleh

siswa-sisiwi

senior.

Idealnya

LP

diadakan

ketika

anak-anak

membutuhkannya.
Adapun contoh anak-anak yang mengikuti LP di Summerhill adalah sebagai
berikut:
Lucy, guru TK Summerhill mendatangi Neill dan mengatakan bahwa Peggy
(murid Summerhill) terlihat sangat sedih dan anti sosial. Neill berkata, " Oh
begitu, suruh dia menemuiku dan ikut LP." "Aku tak mau ikut LP, "katanya
seraya duduk. "Mereka tolol." "Benar sekali, "aku mengamininya", buangbuang waktu belaka. Kita tak akan mengadakan LP". Ia merenungkan
perkataan saya. "Baiklah", tuturnya pelan, "Aku tak keberatan jika LP-nya
sebentar saja", ia sudah takluk. Saya menanyakan perihal papi dan maminya,
serta khususnya perihal adiknya. Ia menyebut adiknya sebagai keledai kecil
dungu. "Ya memang," saya mengiyakannya. "Apakah kau pikir mami lebih
menyayangi adikmu ketimbang menyayangimu?" "Mami sama-sama
menyukai kami berdua," sergahnya cepat, dan menambahkan, " Katanya sih
begitu."12
Usai mengikuti LP Peggy melangkah pergi dengan perasaan bahagia. Tidak
terlalu mudah memberikan LP kepada anak-anak. Akan tetapi setelah mengikuti
LP anak-anak akan lebih merasa bahagia yang berdampak pada sikap mereka
yang tidak lagi antisosial.
Akan tetapi pada perkembangan selanjutnya Neill tidak lagi mengadakan
terapi regular. Menurut Neill cara menyembuhkan anak penderita neurosis adalah
melepaskan emosinya, dan bukan menjelaskan teori-teori psikiatri kepadanya
serta memberitahunya bahwa dia menderita suatu kompleks (ide dan impuls yang
patologis). Sehingga Neill sampai pada suatu kesimpulan bahwasanya terapi tidak

12
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diperlukan ketika kompleks yang diderita anak bisa hilang di lingkungan yang
bebas.
Kesimpulan Neill diatas didasari dari pengalamannya dalam memmberikan
terapi kepada murid-murid yang suka mencuri melalui LP, setelah mengikuti LP
mereka tidak lagi mencuri. Akan tetapi anak-anak yang suka mencuri dan tidak
ikut LP-pun bisa berhenti mencuri, setelah tiga tahun hidup di lingkungan
Summerhill yang bebas.
Di Summerhill, kasih sayang, dukungan, dan kebebasanlah yang
menyembuhkan anak-anak yang bermasalah. Dari empat puluh lima anak di
Summerhill hanya beberapa anak yang mengikuti LP. Semua anak Summerhill
tidak akan bertahan lama menjadi anak yang " bermasalah."
Neill percaya selain kebebasan dan kasih sayang, kerja kretif memiliki efek
terapis. Sehingga di Summerhill kegiatan-kegiatan seperti teater, pertukangan, dan
tari sangat dianjurkan. Summerhill dapat berjalan tanpa adanya LP. LP sekedar
untuk mempercepat proses re-edukasi dengan pembersihan pada musim semi
untuk memasuki kebebasan pada musim panas.
LP hanyalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan emosi dan psikologi
anak yang pada mulanya terkekang oleh penindasan-penindasan orang dewasa
untuk menuju kebebasan. Tidak semua masalah anak bermasalah bisa diselesaikan
hanya dengan kebebasan, dan inilah pentingnya LP.
Seperti kasus yang dilami George dia sekolah di Summerhill atas saran
Dokternya. Dia mengalami ketakuatan akut. Dia takut bepergian, dan pergi
kesekolah di desanya dia juga merasa takut. Dia menjerit-jerit ketakutan ketika
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harus meninggalkan rumah. Setelah tiba di Summerhill George menangis dan tak
mau lepas dari ayahnya, yang dilarangnya pulang. George mengalami trauma
ketika dia berumur empat tahun, adiknya dibawa ke rumah sakit dan pulang dalam
keadaan meninggal, George takut bepergian karena takut mengalami hal yang
sama dengan almarhum adiknya. Tapi permasalahan yang sebenarnya adalah
George merasa Ibunya lebih menyayangi adiknya, hingga terkadang dia ingin
adiknya mati. Setelah adiknya benar-benar mati George merasa sangat bersalah
dan menganggap dialah yang membunuh adiknya. Geoge selalu merasa ketakutan
kalau Tuhan akan membunuhnya sebagai hukuman atas kesalahannya jika dia
meninggalkan rumah.13
Setelah mengikuti LP bersama Neill maka George sudah mampu
melepaskan ayahnya, dan betah tinggal di Summerhill. Dan hal ini membuktikan
bahwasanya dalam beberapa kasus kebebasan dan kasih sayang saja tidak cukup.
Terapi sebagai alternatif sebelum sampai pada kebebasan.
Mata pelajaran tradisional di Summerhill pada umumnya masih digunakan,
akan tetapi tidak ditekankan. Salah satu bidang kurikulum yang ditekankan adalah
bidang estetika (seni rupa, kerajinan, menari, drama, dan lain-lain) yang dianggap
Neill dapat mendorong kretifitas, imajinasi, dan kenyamanan emosional. Pada
dasarnya pelajaran-pelajaran tersebut memiliki fungsi terapeutis bagi anak yang
memiliki permasalahan psikologis dan memberikan kesempatan kepada anak yang
secara akademis kurang cakap untuk menunjukkan kemampuannya.

13
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Adapun strategi penanganan anak bermasalah yang dilakukan Neill di
Summerhill meliputi kasus sebagai berikut:
1. Anak Yang Senang Mencuri
Setelah kembali dari Vienna (pusat psikoanalisis), pada awal abad ke-20,
Neill menggunakan analisis untuk menyembuhkan anak-anak bermasalah.
Selama

bertahun-tahun

Neill

menganalisis

mimpi-mimpi

anak-anak

bermasalah untuk menyelesaikan permasalahan dan menyembuhkan mereka.
Melalui strategi ini Neill berhasil menyembuhkan murid Summerhill yang
gemar mencuri, dan tidak lagi suka mencuri setelah keluar dari Summerhill.
Akan tetapi ada dua siswa lain yang mempunyai kebiasaan

sama

(mencuri) dan tidak mau dianalis akan tetapi mereka pada akhirnya berhenti
mencuri. Dan ini membuktikan bahwasanya yang menyembuhkan anak-anak
tersebut bukanlah terapi dan anlisis melainkan kebebasan.
Pada awalnya Neill memberikan hukuman bagi anak yang mencuri
dengan memberikan mereka hadiah berupa uang. Neill yakin bahwasanya
pada dasarnya anak-anak mencuri bukan karena mereka dengan sengaja ingin
mencuri akan tetapi mereka mencuri kasih sayang dari orang dewasa.
Sehingga obatnya adalah dengan memberinya kasih sayang, yaitu dengan
memberinya hadiah sebagai wujud dari kasih sayang.
Hukuman bagi anak nakal yang biasanya dengan kekerasan, akan
menumbuhkan rasa benci pada diri anak, sehingga anak tidak akan sembuh
dengan metode ini, karena walaupun anak berhenti melakukan kenakalan hal
itu bukan karena kesadaran akan tetapi takut pada hukuman. Hal ini yang
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selama ini terjadi di sekolah-sekolah konvensional. Akan tetapi Neill
memperlakukan sebaliknya yaitu memberikan hadiah bagi anak nakal, bukan
berarti Neill mendukung tindakan nakal mereka, akan tetapi Neill memberikan
apa yang mereka butuhkan yaitu, kasih sayang. Karena orang yang
mendapatkan kasih sayang akan merasa bahagia dan orang yang bahagia tidak
akan melakukan kejahatan. Contoh kasus pemberian hadiah terhadap anak
yang senang mencuri, "… Saya tahu kemudian bahwa yang menelepon saya
bukan ibu Arthur tetapi Arthur sendiri dengan sebuah telepon umum. Saya
membicarakan masalah ini dengan istri saya dan kami berdua sepakat tidak
meminta kembali uang itu. Dan kami sepakat untuk memberinya hadiah."
Pada awal berdirinya Summerhill strategi pemberian hadiah sangat
efektif, akan tetapi pada perkembangannya seiring membuminya ilmu
psikologi strategi ini tidak lagi efektif, karena anak-anak sudah mengetahui
bahwa pemberian hadiah hanyalah permainan psikologi yang dipakai Neill
untuk menyembuhkan mereka.
2. Anak Yang Senang Berbohomg
Selain kasus pencurian kasus lain yang dihadapi adalah banyaknya anak
yang suka berbohong. Anak yang suka berbohong disebabkan oleh ketakutan
mereka mengatakan yang sebenarnya. Ketakutan akan hukuman dari orang
dewasa menimbulkan rasa ingin melindungi diri dengan berbohong.
Kebohongan mereka akan menjadi-jadi di lingkungan yang menebarkan
ketakutan. Jika tidak ada rasa takut pada mereka, mereka tidak akan senang
berbohong.
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Kasus ini biasanya dialami oleh anak-anak baru (pindahan dari sekolah
lain) di Summerhill. Akan tetapi setelah mereka hidup di komunitas yang
memeberikan kebebasan kebiasaan berbohong dapat diatasi. Adapun contoh
kasusnya adalah, ketika seorang polisi desa singgah ke Summerhill kaget
mendengar pengakuan seorang siswa. "Hai, Neill baru saja aku memecahkan
kaca jendela ruang rehat."
Walaupun kebohongan dapat diatasi dengan kebebasan, bukan berarti di
Summerhill bebas sama sekali dari anak-anak yang senang berbohong. Karena
notabene siswa-siswi Summerhill adalah anak-anak yang bermasalah dan di
keluarkan dari sekolah lain, maka untuk membebaskan Summerhill dari anakanak yang senang berbohong membutuhkan proses yang panjang.
3. Anak Yang Senang Mengumpat dan Antisosial
Masalah lain yang dihadapai Summerhill adalah banyaknya anak-anak
yang suka mengumpat. Dalam Rapat Umum, seorang siswi (13 tahun)
diadukan karena mengumpat "anak pelacur" ketika berenang di pantai
bersama masyarakat umum. Anak itu mengumpat untuk unjuk diri. Dia masih
menganggap dia mengumpat untuk meluapkan kebenciannya terhadap bekas
sekolahnya yang selalu mengekangnya.14
Setelah mendapatkan kebebasan dan kasih sayang di Summerhill anak
tersebut tidak pernah mengumpat lagi. Anak-anak menganggap umpatan
sebagai bahasa yang wajar. Sementara orang dewasa menganggap umpatan

14

A.S. Neill, "Summrhill "…, hal. 146.
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sebagai hal yang tabu, karena bahasa mereka lebih halus dibandingkan anakanak.
Mengumpat adalah aksi protes anak-anak atas kekerasan yang dilakukan
orang dewasa. Anak-anak tidak mempunyai daya untuk melawan otoritas
orang dewasa sehingga mereka hanya mampu meluapkan kekesalannya
dengan mengumpat. Untuk mengatasi siswa yang suka mengumpat diperlukan
sistem demokrasi, anak-anak bebas mengungkapkan unek-uneknya sehingga
anak tidak hanya berani berbicara di belakang dengan mengumpat.
Bagi anak-anak penderita neurosis Neill menggunakan analisis untuk
menyembuhkan mereka. Pada dasarnya penderita neurosis lebih sukar
disembuhkan daripada anak-anak bermasalah pada umumnya. Walaupun
Summerhill adalah sekolah yang bebas bukan berarti tidak ada hukuman di
dalamnya.
Hukuman-bagi anak-anak nakal ditentukan oleh anggota komunitas
Summerhill dalam Rapat Umum. Pernah pada sebuah Rapat Umum ada anak
yang dilaporkan karena menjual berbagai pakaian. Hal itu dilarang di
Summerhill dengan alasan tidak adil terhadap orang tua yang telah
membelikan pakaian itu dan juga tidak adil bagi sekolah karena ketika mereka
pulang orang tua mereka akan menyalahkan sekolah. Anak tersebut dihukum
tidak boleh naik ke lantai atas selama dua hari dan harus tidur pada pukul
20.00, anak itu menerima hukuman tanpa protes.
Pada dasarnya anak-anak tidak akan merasa tertekan dan dendam
terhadap hukuman yang mereka tentukan sendiri. Anak-anak akan merasa
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tertekan ketika hukuman adalah menjadi otoritas orang dewasa. Di
Summerhill semua anggota komunitas mempunyai hak yang sama sehingga
anak-anak tidak akan merasa dendam dengan hukuman yang mereka terima.
Suatu ketika ada anak yang meminjam gergaji kesayangan Neill, dan
membiarkannya kehujanan hinggga berkarat, lantas Neill berjanji tidak akan
meminjaminya gergaji lagi. Menurut Neill hal itu bukan hukuman, karena
hukuman selalu menyertakan moralitas. Membiarkan gergaji kehujanan akan
merusaknya, tapi itu bukan tindakan amoral.
Anak perlu belajar bahwa tidak boleh meminjam milik orang lain dan
mencampakkannya, atau merusak barang orang lain atau melukai orang lain.
Membiarkan anak berbuat sesukanya dan merugikan orang lain tidak baik
untuk perkembangan anak itu sendiri. Hal itu akan membuat anak menjadi
manja dan egois.
Pada dasarnya tidak ada tempat bagi hukuman berdasarkan otoritas
Summerhill. " Hukuman akan selalu menjadi tindakan kebencian (act of
hate)," tegas Neill dan anak yang mandiri tak pernah membutuhkannya.15
Kebencian akan menyebabkan permushan yang melahirkan perilaku
"bermasalah" oleh anak.
Neill pernah menerima seorang anak lelaki, yang sudah berkali-kali
dikeluarkan dari sekolah lain karena antisosial. Sekolah bebas Summerhill
menjadi tempat terakhirnya. Dan hal ini membuktikan bahwa kebebasan telah
menyelamatkan anak-anak yang bermasalah.

15

Joy A. Palmer, " Fifty Modern Thingkers"…, hlm. 5.
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Kasih sayang mempunyai arti berpihak kepada orang lain. Kasih sayang
adalah persetujuan, pemakluman terhadap orang lain. Pemakluaman dan
keberpihakan kepada anak akan mengobati kebencian yang ada pada anak
bermasalah sehingga dengan kasih sayang yang cukup anak-anak tidak perlu
lagi melakukan tindakan-tindakan asosial untuk mencuri kasih sayang.
Hukuman tidak mungkin menyembuhkan penyakit individual dan sosial.
Jadi kenakalan bukanlah kejahatan anak, tetapi merupakan penyakit
yang membutuhkan simpati dan pengertian. Obatnya adalah cinta bukan
kebencian, dan pengertian bukan kekakuan dan kekangan. Cinta dan
pengertian bekerja secara perlahan-lahan. Obat ini akan membuang racun
penyakitnya sedikit demi sedikit, dan semakin lama dosis obatnya harus
ditambah.
Bahkan dengan kebebasan dan kasih sayang, di Summerhill bukan hanya
anak bermasalah saja yang disembuhkan. Anak-anak di Summerhill tidak
pernah khawatir terhadap kesehatan, karena jarang ada anak yang terserang
penyakit. Hal ini di karenakan anak-anak di Summerhill hidup dengan
bahagia, dan anak yang bahagia akan tumbuh secara sehat.
Dengan demikian kebebasan dan kasih sayang, telah melahirkan
kebahagiaan. Dan hanya itulah yang dibutuhkan untuk membentuk generasi
muda yang sehat secara mental dan jasmani. Hanya kebebasan dan kasih
sayang yang dibutuhkan setiap anak, baik anak-anak normal maupun anakanak yang bermasalah.
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Neill tetap mempertahankan kepercayaannya sehingga ia menghabiskan
sisa hidupnya untuk mewujudkan kepercayaannya tersebut walau berbagai
macam kritik diterimanya. Kepercayaan tersebut tidak terlepas dari
pengalaman pribadinya di sekolah dan belajar di universitas yang tidak
menyenangkan. Sehingga dia membangun Summerhill sebagai bentuk
penolakan penuh terhadap pendekatan otoritarian tradisional terhadap
pendidikan.
Ada beberapa pemikiran Neill yang rentan terhadap kritikan antara lain.
Pertama, Neill tidak mempunyai filsafat pendidikan yang disusun secara
sistematis, terutama teori pengetahuan yang koheren. Ide-idenya didasarkan
dari pengalaman dan pengamatan, dilengkapi dengan kajian teori psikologis
(terutama psikoanalisis). Pengalaman merupakan bagian yang penting dari
teori pendidikan, namun perlu dilengkapi oleh pandangan filosofis mengenai
topik-topik seperti hakikat pengetahuan, proses belajar, moralitas, hakikat
manusia, masyarakat, dan lain-lain.
Kedua, bias intelektual yang dibawa Neill di Summerhill. Neill
memebebaskan anak-anak untuk belajar atau bermain, bahkan bagi Neill buku
adalah sarana yang tidak penting bagi pembelajaran. 16
Neill membangun sekolah yang memungkinkan anak untuk menjadi
dirinya sendiri. Anak tidak boleh dipaksa untuk belajar, anak harus diberi
kebebasan untuk mengikuti pelajaran secara sukarela berapapun usianya.

16

Ibid, hlm. 7. dikutip dari Neill, Neill! Neill! Orange Peel: A Personal View of Ninety
Years, (London: Quarter Books, 1977), hlm.38.
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Hanya belajar yang dilakuakan secara sukarela yang bernilai, dan anak akan
mengenal dirinya sendiri apabila mereka telah siap untuk belajar.
Bagi Neill, anak akan mencapai kebahagiaan jika mereka bebas. Sebab
kebanyakan ketidakbahagiaan itu ditimbulkan oleh adanya rasa permusuhan
dalam diri (inner hostility) yang tercipta dari tekanan eksternal. Karena rasa
permusuhan dalam diri tidak dapat diungkapkan secara efektif kepada orang
tua ataupun orang lain yang berkuasa, maka perasaan tersebut tetap bersemi
dalam diri dan menjadi benci sendiri (self-hate). Nantinya perasaaan tersebut
akan terungkap dalam perilaku antisosial dan melahirkan "anak bermasalah".
Kebahagiaan, bagi Neill berarti keadaan tekanan minimal. Dalam istilah
positif keadaan itu terdiri dari " perasaan yang baik dalam diri (inner feeling of
well-being), keseimbangan, dan kepuasan dengan hidupnya." Perasaan itu
hanya ada ketika anak merasa bebas. Pendidikan konvensional melakukan
kesalahan dengan lebih mengutamakan intelek daripada emosi. Akibatnya
anak mengetahui banyak fakta, namun kurang memiliki kepuasan dan
pemenuhan diri. Neill mengajukan " Hearts Not Head in The Schools" (Hati
bukan Otak Yang Diutamakan di Sekolah), menurut Neill jika emosi dibiarkan
benar-benar bebas, maka intelek akan tercapai dengan sendirinya.
Sehingga kebebasan adalah jawaban bagi semua persoalan yang
dihadapi anak. Anak yang bebas akan terhindar dari rasa benci, sehingga
mereka tidak akan menjadi anak yang menyimpang (bermasalah). Anak yang
diberikan kebebasan untuk memilih pelajarannya sendiri akan menghadirkan
anak yang mandiri dan cerdas. Kebebasan akan membuat anak hidup dengan
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bahagia sehingga tumbuh menjadi anak yang sehat secara jasmani, moral,
emosional, dan spiritual.
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BAB IV
IMPLIKASI KONSEP ALEXANDER SUTHERLAND NEILL
ATAS PENANGANAN ANAK BERMASALAH TERHADAP
PENDIDIKAN ISLAM

A. Studi Kritis terhadap Pemikiran Alexander Sutherland Neill dalam
Perspektif Pendidikan Islam
Summerhill, sekolah yang dirintis dan dikelola Neill semasa hidupnya,
adalah sekolah yang memeberikan kebebasan kepada anak-anak. Prinsip utama
Neill ketika mendirikan Summerhill adalah membuat sekolah sesuai dengan anakanak, bukan membuat anak-anak sesuai dengan sekolah. Sekolah ini memberikan
kebebasan anak untuk tumbuh dan berkembang secara alami.
Summerhill tidak pernah menjadi sekolah khusus untuk anak-anak
bermasalah, akan tetapi Summerhill menerima anak-anak tersebut. Anak-anak
bermasalah tersebut disembuhkan dengan kebebasan dan kasih sayang. Tidak ada
hukuman bagi pelanggaran-pelanggaran. Hukuman ditentukan sendiri oleh anakanak, dan tidak ada denda-denda yang mengikutkan mengikutkan nilai-nilai
moral.
"Lantas, kami berupaya menciptakan sekolah yang membiarkan anak-anak
bebas jadi diri mereka sendiri. Untuk itu, kami mesti membuang jauh-jauh semua
ketertiban, semua arahan, semua anjuran, semua pengajaran moral, semua
pengajaran agama. "1

1

A.S. Neill, Sumerhill School, (Jakarta: Serambi, 2007), hlm. 43

Kepercayaan Neill yang kuat terhadap kebebasan terkait dengan pendirian
yang lainnya yang harus diperhatikan, bahwa kebaikan anak dibawa sejak lahir.
"Selama lima puluh tahun", tulis Neill, "Keyakinan pada kebaikan anak ini tidak
pernah surut, bahkan sudah menjadi keyakinan pamungkas kami".2 Neill
melanjutkan, "Saya berpandangan bahwa anak itu memiliki sifat bawaan
bijaksana dan realistis. Selama dibiarkan begitu saja tanpa arahan apa pun dari
orang

dewasa,

anak

akan

berkembang

dengan

sendirinya

sejauh

kemampuannya”.3
Pendirian ini merupakan faktor yang kuat dalam penolakan Neill terhadap
pendidikan moral dan agama. Jika seorang anak dibiarkan berkembang secara
alami, maka ia tidak akan membutuhkan paksaan dan sanksi moral serta ajaran
agama karena kebaikan alamiahnya akan terungkap dengan sendirinya.
Neill sebagaimana yang dikutip oleh Peter Hobson, lebih jauh lagi
menegaskan bahwa "Saya percaya bahwa perintah morallah yang membuat anak
menjadi nakal. Saya menduga apabila saya meruntuhkan ajaran moral yang
diterima anak nakal, ia justru akan menjadi anak yang baik."4
Agama, menurutnya, sama sekali tidak diperlukan. Sebagaimana yang
dikutip oleh Peter Hobson, "Anak bebas yang menghadapi hidup dengan hasrat
dan keberanian yang besar sama sekali tidak membutuhkan Tuhan."5
Pernyataan tersebut tentunya tidak relevan dengan semangat pendidikan
Islam yang selama ini telah berjalan, karena pada masa anak, pada awalnya harus
2

Ibid
Ibid, hlm. 44.
4
Joy S. Palmer diterjemahkan oleh Farid Assifa, 50 Pemikir Paling berpengaruh Terhadap
Dunia pendidikan Modern, (Yogyakarta: Ircisod, 2006), hlm. 4.
5
Ibid, hlm. 5.
3
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diberikan ajaran ketauhidan. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari
Ibnu Abbas ra. bahwa Nabi saw, bersabda:

اﻓﺘﺤﻮا ﻋﻠﻰ ﺻﺒﻴﺎﻧﻜﻢ أول آﻠﻤﺔ ﻻإﻟﻪ اﻻ اﷲ
Artinya: "Ajarkanlah kepada anak-anakmu kalimat la> ila>ha illalla>h sebagai
kalimat pertama…".6
Neill memiliki pandangan yang terlalu sederhana dan ketinggalan zaman
mengenai pendidikan moral dan agama yang dianggapnya sebagai bentuk
otoritarian dan mendikte. Gagasan modern tentang pendidikan moral dan otonomi
agama yang diperkenalkan degan diskusi terbuka kepada anak sepertinya
bukanlah menjadi bagian dari pemahamannya.
Kebebasan sepenuhnya yang diberikan kepada anak, bukan berarti harus
menghilangkan sama sekali pendidikan moral dan agama. Moral sebagai kontrol
sosial. Nilai moral bukanlah sebuah kekangan atau paksaaan yang membatasi
perilaku anak. Nilai moral bersifat universal7 (kejujuran, keadilan, persamaan hak,
ketaatan hukum, penghargaan pada guru, orang tua,) dan yang terpenting dalam
pendidikan moral adalah keteladanan. Walau anak lahir, dengan membawa
potensi baik, realistis dan bijaksana, apabila potensi tersebut tidak dikembangkan
dengan baik maka lingkunganlah yang akhirnya membentuknya menjadi baik atau
buruk.
Pendidikan moral tidak harus diletakkan di tempat yang tinggi dan sulit
terjangkau. Pendidikan moral idealnya merupakan hidden curriculum yang secara
6

Muhammad Ibnu Abdul Hafidh Suwaid, Cara Nabi Mendidik Anak, terj. Hamim Thohari
dkk., (Jakarta: Al-I'Tishom Cahaya Umat, 2008), hal. 161.
7
Khoe Yao Tung, Simphoni Sedih Pendidikan nasional, (Abdi Tandur: anggota IKAPI,
2002), hlm. 55.
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integral terkait dengan hampir semua mata pelajaran. Penanaman nilai moral tidak
harus dipaksakan layaknya peraturan perundang-undangan, sehingga tidak bersifat
memaksa, akan tetapi kesadaran.
Pembelajaran moral yang diajarkan melalui hidden curriculum tidak akan
menjadikan anak terkekang dan akhirnya melawannya dengan tindakan-tindakan
amoral. Pendidikan moral dan agama yang diberikan kepada anak melalui
keteladanan dan menyentuh tiga ranah berfikir manusia (afektif, kognitif, dan
psikomotorik), tidak akan merusak kebebasan anak.

B. Implikasi Strategi Penanganan Anak Bermasalah Alexander Sutherland
Neill terhadap Pendidikan Islam
Secara etimologi, implikasi mempunyai arti; Pertama, keterlibatan atau
keadaan terlibat, Kedua, apa yang termasuk atau tersimpul, sesuatu yang
disugestikan tetapi tidak dinyatakan. 8 Implikasi yang dimaksudkan dalam skripsi
ini adalah konsep Neill tentang penanganan anak bermasalah yang termasuk
dalam nilai-nilai pendidikan Islam.
Pendidikan Islam adalah usaha sadar yang dilakukan oleh pendidik melalui
bimbingan, pengajaran, dan latihan untuk membantu peserta didik mengalami
proses pemanusiaan ke arah tercapainya pribadi yang dewasa-susila, yakni sosok
manusia yang dewasa yang sudah terisi secara penuh bekal ilmu pengetahuan
serta memiliki integritas moral yang tinggi.9

8

W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: PN. Balai pustaka,
1976), hlm. 377.
9
Darmaningtyas, Pendidikan pada dan Setelah Krisi (Evaluasi Pendidikan pada Masa
Krisis), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 3.
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Pendidikan Islam bertujuan untuk melatih kepekaan murid dalam tingkah
laku yang ada dalam sikap mereka terhadap lingkungan dan pendekatan bagi
semua jenis pengetahuan. Mereka dipimpin oleh nilai-nilai etika dan spirirtual
Islam. Tujuan penguasaan pengetahuan dalam pendidikan Islam bukan hanya
pada wilayah intelektual tapi untuk melatih individu-individu yang berbudi dan
rasional, dalam hal moral dan jasmani. Pendidikan Islam menekankan
keseimbangan antara kebutuhan untuk mengembangkan individu dan kebutuhan
masyarakat.10
Dari tujuan Pendidikan Islam di atas, maka seorang peserta didik harus
mampu menjalani kehidupan secara individu dan sosial, serta cerdas secara utuh.
Akan tetapi pada kenyataannya tidak semua peserta didik mampu memenuhi
tujuan pendidikan tersebut, dan itulah yang di sebut dengan " anak bermasalah".
Ada beberapa macam kriteria anak bermasalah menurut Pendidikan Islam, yaitu;11
1. Menurut Tinjauan Psikologis
Anak bermasalah di sini disebabkan oleh masalah-masalah psikologis,
yaitu masalah-masalah yang diakibatkan oleh tekanan-tekanan mental.
Kenakalan ini disebut dengan Delinkuen Neurotik (kenakalan neurosis).
Bentuk-bentuk dan penyebab kenakalan jenis ini adalah;
a. Anak yang suka membadut di dalam kelas (sekolah), hal ini
menunjukkan anak sangat membutuhkan perhatian baik dari temanteman maupun dari gurunya.

10

Suwito dan Fauzan, Sejarah Sosial Pendidikan Islam, (Jakarta: Prenada Media, 2005),
hlm. XV.
11
Imam Musbikin, Mendidik Anak Nakal, (Yogyakarta: Mitra pustaka, 2007), hlm. 132139.
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b. Anak suka menyakiti temannya, hal ini diakibatkan karena anak
kurang mendapatkan perhatian, merasa paling besar dikelasnya, atau
karena lingkungan yang keras.
c. Anak suka diam dan melamun, hal ini diakibatkan oleh rasa takut,
cemas yang berlebihan,

masalah keluarga atau masalah pergaulan

dengan teman-temannya.
d. Remaja yang menderita Neurosis biasanya melakukan kenakalan
seorang diri dan mempraktekan jenis kejahatan tertentu misalnya,
memperkosa dan membunuh korbannya, serta tindakan kriminal dan
neurotik.
e. Perilaku kriminal mereka merupakan ekspresi dari konflik batin yang
belum terselesaikan, karena perilaku jahat mereka sebagai alat pelepas
ketakutan, kecemasan, dan kebingungan batinnya.
f. Remaja memiliki ego yang lemah, dan cenderung mengisolir diri dari
lingkungan.
g. Motif kejahatannya berbeda-beda.
h. Perilaku menunjukkan kualitas kompulsif (paksaan).
i. Remaja nakal Neurosis kebanyakan berasal dari keluarga kalangan
menengah, dan keluarga yang mengalami banyak ketegangan
emosional.
2. Menurut Tinjauan Sosiologis
Sedangkan kriteria yang kedua adalah anak bermasalah yang
berhubungan dengan masalah sosial anak. Hal ini biasanya dipengeruhi oleh
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lingkungan dan kebiasaan-kebiasaan buruk yang dilihat dan ditirukan oleh
anak. Kenakalan jenis ini biasa disebut dengan Delinkuen Terisolir (kenakalan
terisolir) kenakaln jenis ini adalah kenakalan yang paling banyak muncul, di
mana anak melakukan kenakalan bukan disebabkan leh kecemasan, atau
konflik yang tidak terselesaikan.

Masalah-msalah yang muncul yang

berkaitan dengan persoalan-persoalan sosial antara lain;
a. Anak suka mencuri barang-barang milik temannya dan sekolah, hal ini
disebabkan hubungan pergaulan anak dan bukan akibat problem
ekonomi.
b. Anak suka berkelahi, hal ini juga disebabkan karena pergaulan anak,
anak-anak senang membuat kelompok (geng) dan kecenderungan
anggota geng untuk memempertahankan gengsi dan bersaing dengan
geng lain dengan cara berkelahi. Dalam hal ini media juga
memepunyai peranan yang besar, dengan tayangan-tayangan kekerasan
yang ditampilkan anak-anak yang secara psikologis masih senang
meniru maka tidak menutup kemungkinan untuk menirukan tindak
kekerasan yang diperoleh melalui media ke dalam kehidupan mereka.
c. Masalah seks anak-anak, misalnya anak senang mengintip temannya
dan mempermainkan alat kelamin temannya, anak suka bergaul
dengan orang dewasa atau anak senang melihat film dan gambar
porno. Masalah yang ketiga ini juga disukseskan oleh tidak adanya
pendidikan seks pada anak sejak dini, penabuan istilah seks di keluarga
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dan sekolah membuat anak-anak mencari tahu di lingkunagn luar, dan
akhirnya mereka mendapatkan pengetahuan seks yang salah.
d. Mereka kebanyakan berasal dari kota yang transisisonal sifatnya yang
memiliki subkultur kriminal.
e. Biasanya remaja berasal dari keluarga brokenhome, berantakan, dan
frustasi. Sehingga tindakan kriminal dijadikan pemuas kebutuhan
dasarnya. Geng remaja nakal memberikan alternatif hidup yang
menyenangkan bagi mereka.
f. Delinkuen terisolasi mereaksi terhadap tekanan dari lingkungan sosial.
Mereka mencari panutan dan rsa aman dari kelompok gengnya, namun
pada usia dewasa mayoritas remaja nakal ini meninggalkan perilaku
kriminalnya.
3. Menurut Tinjauan Ekonomis
Kriteria yang ketiga yaitu anak bermasalah yang diakibatkan oleh
benturan ekonomi keluarganya. Masalah-masalah yang biasa terjadi antara
lain;
a. Anak suka mengantuk; akibat kebanyakan pekerjaan yang ditimpakan
kepadanya dirumah.
b. Banyaknya tugas yang tidak dikerjakan; karena kurang mendapat
perhatian dari orang tua.
c. Anak suka bolos sekolah; hal ini disebabkan karena anak memikirkan
pekerjaan untuk membantu orang tua, hal ini juga bisa disebabkan
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karena anak minder bergaul dengan teman-temannya yang memiliki
nasib yang lebih beruntung.
Selain ketiga jenis kenakalan anak diatas masih ada dua jenis kenakalan
anak yang lain, menurtu Kartini Kartono, yaitu.12
1. Kenakalan psikopatik (Delinkuensi psikopatik)
Delinkuensi psikopatik ini sedikit jumlahnya, akan tetapi dilihat dari
kepentingan umum dan segi keamanan, mereka merupakan oknum 13kriminal
yang paling berbahaya. Ciri tingkah laku mereka adalah :
a. Hampir seluruh remaja delinkuen psikopatik ini berasal dan dibesarkan
dalam lingkungan keluarga yang ekstrim, brutal, diliputi banyak
pertikaian keluarga, berdisiplin keras namun tidak konsisten, dan
orangtuanya selalu menyia-nyiakan mereka, sehingga mereka tidak
mempunyai kapasitas untuk menumbuhkan afeksi dan tidak mampu
menjalin hubungan emosional yang akrab dan baik dengan orang lain.
b. Mereka tidak mampu menyadari arti bersalah, berdosa, atau
melakukan pelanggaran.
c. Bentuk kejahatannya majemuk, tergantung pada suasana hatinya yang
kacau dan tidak dapat diduga. Mereka pada umumnya sangat agresif
dan impulsif, biasanya mereka residivis yang berulang kali keluar
masuk penjara, dan sulit sekali diperbaiki.

12

Kartini Kartono, Patologi Sosial 2, (Jakarta Rajawali Pres, 1986), hlm. 98.
Kenakalan
Remaja,
http://www.damandiri.or.id/file/ulfahmariaugmbab2.pdf,
Download pada tanggal 25 November 2008.
13

di
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d. Mereka selalu gagal dalam menyadari dan menginternalisasikan
norma-norma sosial yang umum berlaku, juga tidak peduli terhadap
norma subkultur gengnya sendiri.
e. Kebanyakan dari mereka juga menderita gangguan neurologis,
sehingga mengurangi kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri.
Psikopat merupakan bentuk kekalutan mental dengan karakteristik
sebagai berikut: tidak memiliki pengorganisasian dan integrasi diri,
orangnya tidak pernah bertanggung jawab secara moral, selalu
mempunyai konflik dengan norma sosial dan hukum. Mereka sangat
egoistis, anti sosial dan selalu menentang apa dan siapapun. Sikapnya
kasar, kurang ajar dan sadis terhadap siapapun tanpa sebab.
2. Kenakalan defek moral (Delinkuensi defek moral)
Defek (defect, defectus) artinya rusak, tidak lengkap, salah, cedera,
cacat, kurang. Delinkuensi defek moral mempunyai ciri-ciri: selalu melakukan
tindakan anti sosial, walaupun pada dirinya tidak terdapat penyimpangan,
namun ada disfungsi pada inteligensinya.
Kelemahan para remaja delinkuen tipe ini adalah mereka tidak mampu
mengenal dan memahami tingkah lakunya yang jahat, juga tidak mampu
mengendalikan dan mengaturnya, mereka selalu ingin melakukan perbuatan
kekerasan, penyerangan dan kejahatan, rasa kemanusiaannya sangat
terganggu, sikapnya sangat dingin tanpa afeksi jadi ada kemiskinan afektif dan
sterilitas emosional. Terdapat kelemahan pada dorongan instinktif yang
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primer, sehingga pembentukan super egonya sangat lemah. Impulsnya tetap
pada taraf primitif sehingga sukar dikontrol dan dikendalikan.
Mereka merasa cepat puas dengan prestasinya, namun perbuatan mereka
sering disertai agresivitas yang meledak. Remaja yang defek moralnya
biasanya menjadi penjahat yang sukar diperbaiki. Mereka adalah para residivis
yang melakukan kejahatan karena didorong oleh naluri rendah, impuls dan
kebiasaan primitif, di antara para penjahat residivis remaja, kurang lebih 80%
mengalami kerusakan psikis, berupa disposisi dan perkembangan mental yang
salah, jadi mereka menderita defek mental. Hanya kurang dari 20% yang
menjadi penjahat disebabkan oleh faktor sosial atau lingkungan sekitar.
Anak-anak seharusnya dapat menikmati kehidupan dimasa kanakkanaknya. Anak-anak seharusnya dapat terpenuhi kebutuhan bermainnya,
kasih sayang orang tua dan pendidikan yang layak. Karena kebutuhankebutuhan tersebut akan mempengaruhi perkembangan dan masa depan anak.
Akan tetapi tidak semua anak mendapatkan keberuntungan yang sama.
Banyak anak-anak yang hidup dibawah otoritas orang dewasa sehingga
tumbuh menjadi anak yang bermasalah. Anak-anak terlahir dalam keadaan
yang suci dan polos sehingga ketika anak-anak tumbuh menjadi anak yang
bermasalah atau anak nakal hal ini tidak terlepas dari faktor lingkungan, baik
keluarga, sekolah maupun masyarakat.
Keluarga sebagai tempat anak tumbuh dan tempat anak mendapatkan
pendidikan untuk pertama kalinya, seharusnya mampu mencegah kenakalan
anak, dengan melimpahkan kasih sayang dan pendidikan keluarga yang
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demokratis. Sedangkan sekolah sebagai tempat anak mendapatkan pendidikan
formal seharusnya mampu mencegah kenakalan pada anak dengan terus
menerus memberikan bimbingan dan memberikan kasih sayang kepada anakanak.
Keinginan mendapatkan pengakuan secara sosial dan perhatian serta
kasih sayang dari keluarga adalah salah satu penyebab kenakalan remaja.14
Remaja melakukan kenakalan karena tidak mendapatkan perhatian di rumah,
sebagai gantinya mereka mendapatkan pengakuan di luar rumah dengan cara
melakukan tindakan kenakalan dan antisosial.
Hasil studi Herien15 selama 3 tahun sejak Juni 2001 hingga Desember
2004 menunjukkan tekanan ekonomi keluarga berpengaruh secara tidak
langsung pada kenakalan pelajar melalui gaya pengasuhan orangtua. Gaya
pengasuhan orang tua terhadap remaja yang cenderung diwarnai dengan
tindakan

kekerasan

berteriak/membentak,

dan

kekasaran

bertengkar

dan

seperti
memukul,

marah,

memaki,

berdampak

pada

meningkatnya perilaku kenakalan pada remaja, baik kenakalan yang bersifat
umum maupun kriminal.
Pengasuhan yang dilandasi kekasaran dan kekerasan mengakibatkan
jiwa dan psikologi remaja menjadi tertekan, selalu sedih, tidak percaya diri,

14

Rasa Ingin Diakui Faktor Pemicu Kenakalan Remaja, www.ipb.ac.id/id/?b=99
MEI 26, 2008, di akses pada 23 November 2008.
15

Herien Puspitawati, Mahasiswa S3 program Studi Gizi Masyarakat dan Sumberdaya
Keluarga, FakultasEkologi Manusia, Institut Pertanian Bogor (IPB), www.ipb.ac.id/id/?b=99
MEI 26, 2008, di Download pada 23 November 2008.
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tidak berguna, tidak mampu mengendalikan diri, mendendam, dan
memberontak. Remaja seperti ini tidak akan mampu menghargai diri sendiri
dan tidak mampu mengelola serta mengontrol emosinya. Remaja ini
melampiaskan emosinya di luar rumah dalam bentuk perilaku nakal seperti
memalak, mencuri, narkoba, free sex, berkelahi/tawuran dan menyakiti fisik
orang lain.
Hubungan pertemanan juga mempengaruhi tingkat kenakalan remaja.
Remaja yang memiliki teman yang bermasalah cenderung berperilaku agresif,
nakal dan berprestasi rendah. Komunitas remaja yang kurang baik akan sangat
berpengaruh bagi tumbuh kembang remaja itu sendiri, karena pada masa
remaja komunitas mempunyai peran yang signifikan di bandingkan peran guru
atau keluarga.
Pada kenyataannya anak dikatakan bermasalah apabila mereka bersikap
menyimpang dari otoritas orang dewasa. Jenis kenakalan anak-pun ditentukan
oleh hukum dan kesepakatan orang dewasa. Anak harus berbuat sesuai dengan
keinginan orang dewasa agar mereka tidak dikatakan anak "bermasalah". Di satu
sisi orang dewasa menginginkan anak mengikuti peraturan orang dewasa, akan
tetapi disisi lain anak-anak adalah tetap anak yang memiliki jiwa dan keinginan
yang berbeda dengan orang dewasa.
Selama ini orang dewasa tidak pernah ramah dengan anak-anak, orang
dewasa seolah memaksa anak memasuki dunia orang dewasa. Sebagai contoh,
untuk duduk dikursi normal anak harus susah payah merambat naik, dan ketika
sudah berhasil duduk , kakinya menggantung diatas lantai, karena kursi itu adalah
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kursi orang dewasa. Tanpa sadar orang dewasa tidak menyediakan dunia agar
menjadi tempat tinggal yang nyaman bagi anak-anak. Akan tetapi orang dewasa
sering menuntut agar anak-anak berperilaku manis dan taat.
Keluarga sebagai pendidik utama dan pertama mempunyai peranan yang
besar dalam membuat dan mencegah timbulnya anak bermasalah. Bahkan telah
diterangkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya diantara anggota keluarga wajib
saling menjaga dari perbuatan buruk hal ini tertuang dalam surat at-Tahrim ayat
6.

äοu‘$yfÏtø:$#uρ â¨$¨Ζ9$# $yδßŠθè%uρ #Y‘$tΡ ö/ä3‹Î=÷δr&uρ ö/ä3|¡àΡr& (#þθè% (#θãΖtΒ#u tÏ%©!$# $pκš‰r'¯≈tƒ
tβρâs∆÷σãƒ $tΒ tβθè=yèøtƒuρ öΝèδttΒr& !$tΒ ©!$# tβθÝÁ÷ètƒ ω ×Š#y‰Ï© ÔâŸξÏî îπs3Í×¯≈n=tΒ $pκön=tæ
∩∉∪
"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan
keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan
batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak
mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka
dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."16
Keluarga mempunyai tugas yang cukup berat kaitannya dengan menjaga
anak-anak, agar terhindar dari perbuatan dosa. Orang tua dan keluarga harus
mampu memenuhi hak anak-anak mereka (materi, kasih sayang) agar anak-anak
dapat hidup dengan normal. Karena pada dasarnya anak-anak lahir dalam keadaan
yang bersih, maka lingkungan (keluarga-lah) yang memberikan warna kepada
mereka, baik putih, hijau maupun hitam.

16

Al-Jumanatul 'Ali, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: CV Penerbit J-ART, tanta

tahun)
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Montesorri,17

berkata

biarkanlah

anak

berkembang

sesuai

dengan

keinginannya. Anak yang diberikan kebebasan tidak akan berperilaku
menyimpang karena mereka bahagia. Anak nakal atau "bermasalah" atau
kenakalan anak hanya terjadi ketika anak-anak tidak mendapat kebahagiaan, dan
anak-anak akan bahagia ketika orang dewasa mau mengerti dan menyayangi
mereka serta mendapat kebebasan menentukan arah hidup mereka.
Dalam pendidikan Islam anak bermasalah atau anak nakal adalah anak yang
melakukan tindakan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai moral,
bertentangan dengan hukum yang berlaku serta melakukan perbuatan yang
melanggar larangan agama. Seoarang anak dikatakan bermasalah jika tidak
menjalankan perintah agama, dan menjauhi larangan agama.
Anak bermasalah dalam Pendidikan Islam senantiasa diukur dari nilai-nilai
moral dan hukum, serta syariat. Anak yang rajin beribadah serta taat terhadap
aturan-aturan moral dikatakan sebagai anak yang normal. Anak akan dikatakan
bermasalah jika mereka menyimpang dari aturan-aturan moral, hukum, serta
syari'at Islam yang berlaku.
Anak bermasalah sebenarnya bukan merupakan penyakit yang harus di
sembuhkan. Penyembuhan anak bermasalah adalah kata-kata yang kurang
manusiawi mengingat anak bermasalah adalah anak yang normal, dan tidak

17

Maria Montesorri adalah penemu metode pendidikan anak yang disebut Pedagogi
Montessri. Dasar pedagogi Montessori adalah meembela anak, memahami kodrat anak dengan
rasional dan ilmiah, dan mengakui hak sosial anak-anak. Konsep dasar pedagogi Montessori, yakni
kebebasan anak, dan pendidikan harus membentuk anak untuk menjadi anak yang bebas.
Montessori yakin, selama ini orang dewasa terlalu banyak dan terlalu cepat terjun mencampuri
perkembangan natural anak. Alam anak pun dipaksa masuk kedalam selera kepentingan orang
dewasa. Lihat Basis…..Op.Cit, hlm. 3.
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berbeda dari anak-anak yang lain hanya mereka membutuhkan waktu yang lebih
lama untuk berkembang menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Anak dianggap
bermasalah karena tidak sesuai dengan norma atau budaya di mana anak itu
tumbuh, anak dianggap bermasalah karena tidak sesuai dengan hukum yang
berlaku, dan anak bermasalah karena tidak sesuai dengan agama yang dianutnya.
Sehinggga anak tersebut tidak harus disembuhkan akan tetapi dibimbing. Adapun
penanganan bagi anak bermasalah tersebut dapat dilakukan dari pihak keluarga,
sekolah, mapun masyarakat.
Penenganan anak bermasalah yang dapat dilakukan keluarga adalah sebagai
berikut:
Pada dasanya setiap orangtua menginginkan anak mereka tumbuh secara
normal baik fisik, mental, dan spiritual. Setiap orang tua menginginkan
mempunyai anak yang jujur. Ketika anak melakukan kebohongan orang tua harus
segera meluruskan.
Anak berbohong bisa disebabkan karena mereka biasa melihat kebohongan
yang dilakukan orang lain, atau untuk melindungi diri mereka karena tidak dapat
memenuhi kenginan orang dewasa. Untuk kasus ini maka sebaiknya keluaraga
atau orang tua intropeksi diri apakah selama ini mereka pernah melakukan
kebohongan didepan anak, atau bahkan melibatkan anak dalam kebohongan.
Keluarga seharusnya memeberikan contoh yang baik kepada anak untuk tidak
melakukan kebohongan.18

18

Imam Musbikin,……Op.Cit, hlm. 170.
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Sedangkan anak yang berbohong karena untuk melindungi diri, hal ini biasa
terjadi pada anak yang sering mendapatkan tekanan-tekanan dari keluarga,
maupun sekolah. Anak lebih senang berbohong ketika mereka tidak bisa
memenuhi tuntutan-tuntutan yang ditimpakan kepadanya. Karena takut mendapat
hukuman atau celaan maka anak memilih untuk berbohong.
Untuk mengatasi anak yang senang berbohong karena untuk melindungi
dirinya maka hendaknya keluarga mengajak anak untuk berbicara berdua.
Hendaknya orangtua menasihati dengan lemah lembut dan tegas bahwa
perbuatannya tidak benar. Menanamkan pengertian tentang kejujuran dengan
mengambil contoh dari peristiwa sehari-hari. Sehingga akan terjalin hubungan
yang erat dan terbuka antara orangtua dan anak. dengan terbukanya anak kepada
orangtua maka berbohong untuk melindungi diri dapat diatasi.19
Anak yang senang berbohong dapat diatsi tanpa menggunakan hukuman.
Anak berbohong karena mencontoh orang lain maupun karena untuk melindungi
diri dari orang dewasa, maka yang bermasalah di sini sebenarnya adalah orang
dewasa. Sehingga dalam penangananya hendaknya orang dewasa (orangtua, guru)
memebenahi diri mereka terlebih dahulu dengan cara tidak berbohong di depan
anak dan tidak terlalu memaksakan kehendak (menuntut) anak sesuai
keinginananya.
Keteladanan membawa dampak positif dalam jiwa anak. oleh karena itu,
Rasulullah saw memerintahkan agar orang tua maupun pendidik brsikap jujur dan
menjadi teladan yang baik kepada anak-anak mereka. Rasulullah saw, bersabda;

19

Ibid.
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"Barang siapa berkata kepada anaknya, 'Kemarilah! (nanti kuberi)' kemudian
tidak diberi maka dia adalah pembohong".(h.r. Ahmad dari Abu Hurairah).20
Untuk orang tua maupun pendidik dalam menangani anak bermasalah,
hendaknya memberikan nasehat di saat yang tepat. Rasulullah saw, selalu mencari
waktu yang tepat untuk menasihati anak-anak. Adapun waktu-waktu yang tepat
untuk memberikan nasehat kepada anak adalah;
1.

Saat berjalan-jalan
Seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas saat bersama Nabi dalam

perjalanan menaiki seekor unta. Ibnu Abbas di bonceng di belakang. Setelah
berjalan beberapa lama Rasulullah saw. Menoleh kebelakang dan bersabda,
"Wahai anak muda!"". "Saya, Ya Rasulullah." Jawabnya. “Jagalah Allah,
kamu pasti dijagaNya…!". 21
2.

Waktu makan
Waktu makan adalah kesempatan terbaik bagi orang tua untuk

memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Rasulullah saw menemani anakanak makan dan memeperhatikan perilaku mereka. Anak-anak sering
melakukan tindakan tidak sopan ketika mereka makan. Rasulullah langsung
melurukan kesalahan-kesalahan anak-anak tersebut.
Umar bin Salamah ra. Berkata, " Ketika masih anak-anak, aku pernah
dipangku Rasulullah saw, tanganku melayang kearah sebuah nampan berisi
makanan. Rasulullah saw berkata padakku, 'Nak, bacalah basmallah, lalu

20

Muhammad Ibnu Abdul Hafidh Suwaid diterjemahkan oleh Hamim Thohari, Cara Nabi
mendidik Anak, (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2008), hlm. 58.
21
Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan disebutkan juga dalam Mustadrak Imama Hakim dengan
sedikit penjelasan tentang kendaraan yang ditunggangi. Ibid, hlm. 59.
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makanlah dengan tangan kanan dan ambillah makanan yang terdekat
denganmu!' Maka seperti itulah cara makanku seterusnya." (H.R. Bukhari dan
Muslim).22
3.

Waktu anak sakit
Jika orang bisa lembut hatinya karena sakit maka anak juga bisa lembut

hatinya ketika mereka sakit. Seseorang ataupun anak-anak yang hatinya
dipenuhi rasa kelembutan maka lebih mudah untuk menerima nasihat.
Rasulullah pernah menjenguk seorang anak Yahudi yang sedang sakit. Anak
itu biasa melayani Nabi. Nabi duduk di samping kepalanya dan brkata
padanya "Islamlah!" Maka dia memandang kearah ayahnya yang berada
didekatnya. Ayahnya berkata, " Ikutlah Abul Qosim (yakni Rasulullah saw)!"
anak itupun menyatakan ke-Islamannya.
Rasulullah keluar sambil bersabda, "Alhamdulillah, Allah telah
menyelamatkannya dari api neraka." (H.R. Bukhari dari Anas).23
Walaupun Nabi selalu bersama anak itu, tapi nabi tidak pernah
menyuruhnya masuk Islam sebelumnya. Nabi menunggu saat yang tepat untuk
menasihati anak tersebut yaitu ketika anak tersebut sakit.
Adapun strategi lain untuk menangani anak bermasalah yaitu dengan
bersikap adil dan tidak pilih kasih kepada anak. Ketidak adilan dan sikap pilih
kasih orang tua terhadap anak-anaknya akan menimbulan rasa kecemburuan dan
kedengkian dalam jiwa anak. dan ini akan berakibat pada perilaku menyimpang
anak. hal ini juga dijelaskan dalam Surah Yusuf ayat 8 dan 9.
22

Ibid, hlm. 60.
Muhamad Ibnu Abdul Hafidh Suwaid penerjemah: Hamim Thohari, Cara Nabi Mendidik
Anak, (Jakarta: Al-I'tishom, 2008), hlm. 61.
23
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’Å∀s9 $tΡ$t/r& ¨βÎ) îπt7óÁãã ßøtwΥuρ $¨ΨÏΒ $oΨŠÎ/r& #’n<Î) =ymr& çνθäzr&uρ ß#ß™θã‹s9 (#θä9$s% øŒÎ)
∩∇∪ AÎ7•Β 9≅≈n=|Ê
.ÏΒ (#θçΡθä3s?uρ öΝä3‹Î/r& çµô_uρ öΝä3s9 ã≅øƒs† $ZÊö‘r& çνθãmtôÛ$# Íρr& y#ß™θãƒ (#θè=çGø%$#
∩∪ tÅsÎ=≈|¹ $YΒöθs% ÍνÏ‰÷èt/
" Tatakala mereka berkata, 'Sungguh Yusuf dan saudaranya lebih
dicintai oleh ayah kita daripada kita. Padahal kita satu keluarga.
Sesungguhnya yah kita dalam kesesatan yang nyata. " (8) " Bunuhlah
Yusuf atau buanglah dia disuatu tempat (yang sunyi) agar perhatian
ayahmu tertumpah kepadamu saja…"(9).
Sesungguhnya Allah lebih menyukai hambanya berbuat adil kepada anakanaknya. Sabda Rasulullah saw,

أﻋﺪﻟﻮا ﺏﻴﻦ أ و ﻻ د آﻢ ﻓﻰ ا ﻟﻨﺤﻞ آﻤﺎ ﺕﺤﺒﻮ ن أن ﺕﻌﺪ ﻟﻮ ا ﺏﻴﻨﻜﻢ ﻓﻰ
ا ﻟﺒﺮ و ا ﻟﻠﻄﻒ
"Bersikaplah adil di antara anak-anak kalian dalam pemberian
sebagaimana kalian suka berlaku adil diantara kalian dalam kebaikan
dan kelembutan." (h.r. Ibnu Abid Dunya)24
Dari hadits tersebut dapat diambil kesimpulan bahwasanya sikap pilih kasih
terhadap anak haram hukumnya. Mengistimewakan anak yang satu di atas anak
yang lainnya akan melahirkan kedengkian, permusuhan, kemarahan di antara
anak.
Disamping harus selalu bersikap adil kepada anak hendaknya orang dewasa
selalu memenuhi hak-hak anak, anak yang dipenuhi dan dikabulkan hak-haknya
akan memiliki sikap positif terhadap kehidupan. Anak akan belajar bahwasanya

24

Muhamad Ibnu Abdul Hafidh Suwaid penerjemah: Hamim Thohari, Cara Nabi Mendidik
Anak, (Jakarta: Al-I'tishom, 2008), hlm. 62
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dalam hidup harus bersikap saling memberi dan menerima. Memberikan apa yang
menjadi hak anak akan melatih anak untuk tunduk terhadap kebenaran.25
Keteladanan yang baik dan sikap adil kepada anak akan menjadikan anak
bersikap terbuka. Kedua hal tersebut akan membuat anak dapat tumbuh secara
maksimal dan anak akan berani menuntut hak-haknya. Anak yang terpenuhi hakhaknya akan tumbuh menjadi anak yang percaya diri dan mampu menghargai
orang lain, sehingga kenakalan yang biasa dilakukan anak (menganggu dan
berbuat onar) akan dapat dihindari.
Rasulullah saw selalu memenuhi hak anak-anak meskipun harus mendahului
orang tua. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Sahal bin Saad
bahwa Rasulullah saw, telah diberi air minum, disamping kanan beliau ada
seorang anak kecil yakni Al-Fadhl bin Al-Abbas dan disamping kiri beliau ada
orang-orang dewasa. Setelah minum, seperti biasa, jika bergiliran harus dilakukan
dari sebelah kanan terlebih dahulu –Rasulullah saw bertanya kepada anak yang
berada di samping kanan beliau, "Apakah kau izinkan aku memberi minum
mereka terlebih dahulu?".
"Tidak, wahai Rasulullah." Kata anak itu, "Aku tidak akan mengutamakan
siapapun setelah aku mendapat bagian darimu." Rasulullah saw, pun menyerahkan
air minum itu kepadanya.26 Dengan terpenuhi hak-haknya anak-anak akan merasa
dihargai selayaknya orang dewasa sehingga akan mencegah mereka untuk berbuat
antisosial. Banyak kenakalan anak yang disebabkan karena mereka ingin dihargai
selayaknya orang dewasa.
25

Ibid, hlm. 65
Ibid, lihat juga Jami'ul Ushul 5/83, ed, Al-Arna'uutha. Imam Nawawi juga menyebutkan
dalam kitabnya " Riyaadhush Shalihin" bab: At-Tanafus fii umur Al-Akhirah.
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Rasulullah sebagai tauladan dan guru agung umat Islam, memperlakukan
anak sebagai manusia yang mempunyai hak yang sama dengan orang dewasa.
Anak akan merasa dirinya dihargai apabila terpenuhi hak-haknya, sehingga
mereka tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari nilainilai agama, hukum, maupun moral. Karena ada beberapa kriteria kenakalan anak
yang disebabkan oleh kekecewaan mereka terhadap dunia yang tidak ramah
kepada mereka.
Pada dasarnya anak lahir di dunia dalam keadaaan fithrah, bersih dari
berbagai macam dosa. Apabila pada perkembangannya anak menyimpang dari
agama, maupun hukum maka hal itu tentunya disebabkan pengaruh dari luar diri
anak. Oleh karena itu, penyembuhannya adalah dengan memberikan pendidikan
yang tepat terhadap anak.
Anak tumbuh menjadi anak yang nakal, tidak terlepas dari kesalahan
pendidikan, baik keluarga maupun sekolah. Oleh karena itu, untuk membendung
kenakalan remaja hendaknya harus dimulai dari pembenahan pendidikan, baik
pendidikan keluarga, maupun sekolah, dengan memberikan hak-hak anak,
bersikap adil kepada anak dan memberikan keteladanan yang baik kepada anak.
Dalam menangani anak bermasalah ada beberapa hal yang perlu
diperhatikan yaitu mengenai konsep manusia, siapa sebenarnya yang dikatakan
anak, dan penanggulangan-penanggulangannya. Maka di sini akan dilihat
Implikasi Pemikiran Neill dalam Menangani Anak Bermasalah terhadap
Pendidikan Islam, yang meliputi;
1. Konsep Manusia
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Dalam pandangan Islam manusia adalah makhluk yang memiliki
potensi-potensi sejak kelahirannya kedunia. Potensi manusia dijelaskan dalam
Al-Qur'an antara lain melalui kisah Adam dan Hawa (Qs Al-Baqarah (2): 3039). Dalam ayat itu dijelaskan bahwa sebelum kejadian Adam, Allah telah
merencanakan agar manusia memikul tanggung jawab kekhalifahan di bumi.
Dimana manusia dibekali dengan potensi jasmani (nafs), ruh Illahi (akal dan
ruhani).27
Dalam Pendidikan Islam manusia lahir dalam keadaan fithrah (suci)28.
Fithrah diambil dari kata al-fathr yang berarti belahan, dan dari makna ini
lahir makna-makna lain antara laian "penciptaan" dan "kejadian". Secara
umum fitrah manusia diartikan sebagai kejadian manusia sejak semula atau
bawaan sejak lahirnya.29
Dalam Al-qur'an surat Al-Rum ayat 30 dijelaskan bahwasanya manusia
membawa fithrahnya, yaitu membawa potensi beragama yang lurus dan
apabila terdapat manusia yang tidak beragama tauhid hal itu dikarenakan
pengaruh lingkungan.
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Quraish Shihab. Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudlu'I atas Pelbagai Persoalan Umat.
(Bandung: Mizan, 2001), hlm. 282.
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Hasan Langgulung. Asas-asas Pendidikan Islam, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1992),
hlm.270.
29
Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur'an…….., hlm. 284.
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“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah;
(tetaplah atas) fitrah Allah yang Telah menciptakan manusia
menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah)
agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak
mengetahuinya ".30
Menurut Muhammad bin Asyur dari ayat diatas dapat disimpulkan,
Fithrah adalah bentuk dan system yang diwujudkan Allah pada setiap
makhluk. Fithrah yang berkaitan dengan manusia adalah apa yang diciptakan
Allah pada manusia yang berkaitan dengan jasmani dan akalnya (serta
ruhnya).31
Fithrah disini berbeda dengan teori tabularasa, yang meniadakan potensi
pada manusia, dan manusia dibentuk oleh lingkungan. Manusia lahir dengan
membawa potensi-potensinya yaitu, fithrah, nafs, dan qolb. Manusia tidak
pernah lahir dengan membawa potensi kejahatan. Hal ini sejalan dengan
konsep manusia menurut A.S. Neill.
Menurut Neill, seorang anak lahir dalam keadaan polos, tidak baik tidak
pula jahat. Manusia tidak membawa potensi atau insting yang baik, manusia
tidak membawa insting kepada kejahatan. Kejahatan yang ada pada manusia
sebenarnya hanyalah cinta yang salah arah.32
Beranjak dari konsep Pendidikan Islam maupun Neill mengenai manusia
diatas, maka anak bermasalah bukanlah bawaan dari lahir. Kejahatan yang
dilakukan anak lebih disebabkan karena pengaruh lingkungan dan pendidikan
yang salah. Pendidikan yang hanya berorientasi kepada kecerdasan kognitif
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Al-Jumanatul Ali, Al-qur'an Terjemah, (tanpa kota: J-Art, tanpa tahun), hlm. 30.
Ibid, hlm. 285.
32
A.S. Neill, Summerhill School…., hlm. 124.
31
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semata menjadikan anak merasa terkekang sehingga timbul keinginana untuk
memberontak.
Materi pelajaran yang terlalu banyak, serta pendidik yang otoriter
menjadikan sekolah seperti penjara, dan menjadikan anak tumbuh dengan rasa
benci. Anak akan tumbuh secara normal apabila mereka mendapatkan cukup
kasih sayang dan perhatian, baik di rumah maupun disekolah. Anak tidak akan
menjadi anak "bermasalah" apabila mereka merasa bahagia.
2. Anak
Anak manusia dalam perkembangannya melalui beberapa fase, yaitu
fase anak-anak, remaja, dan dewasa. Dalam kaitannya dengan penanganan
anak bermasalah maka yang dimaksud anak di sini yaitu anak usia sekolah
dasar hingga remaja sekolah menengah atas. Dalam batasan Pendidikan Islam
sendiri yang dikatakan anak adalah, seseorang yang belum baligh.33
Sedangkan kalau dilihat dari rentangan umur, yang biasa. dikatakan anak
adalah usia 0-17 tahun. Pada usia antara 12-17 tahun adalah usia rawan bagi
anak. Pada fase ini anak berpotensi menyeleweng, menyimpang, dan
memberontak terhadap keinginana orang tua (pemegang otoritas).34
Masa remaja adalah masa transisi dari masa kanak-kanak menuju
kehidupan orang dewasa.35 Masa ini adalah masa yang sulit sehingga anak
33

Baligh adalah batasan seorang muslim dikenakan hukum, baligh anatara laki-laki dan
perempuan berbeda. Baligh bagi laki-laki ditandai dengan kesiapan organ sexual yang ditandai
dengan mimpi basah. Sedangakan baligh bagi seorang perempuan adalah ketika sudah
mendapatkan haid.
34
Said Muhammad Maulawy, Mendidik Generasi Islami, (Yogyakarta: 'Izzan Pustaka,
2002), hlm. 121.
35

Endang Purwanti dan Nur Widodo, Perkembangan Peserta Didik, (Malang: UMM Press,
2002), hlm. 107.
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sering melakukan penyimpangan, yang sering disebut dengan anak
bermasalah. Remaja cenderung bermasalah, hal ini dikarenakan pada masa ini
adalah masa pencarian jati diri.
Di Summerhill, anak-anak yang sering melakukan pelanggaran yang
berarti adalah anak-anak pada usia remaja. Kegagalan pada usia remaja
merupakan kelanjutan kegagalan usia anak-anak. Bahkan Neill pernah
mengungkapkan seandainya punya cukup dana, maka Summerhill tidak akan
menerima murid yang berusia diatas tujuh tahun.
Bagi Neill apabila anak-anak diperlakukan secara benar sejak dini, maka
tidak ada masalah di usia remaja. Pendapat Neill ini sesuai dengan Pendidikan
Islam yang mengatakan bahwa apabila orang tua gagal dalam mendidik anak
pada fase anak-anak, maka ia akan menemukan banyak kesulitan dan
hambatan dalam membina anaknya dimasa mendatang (remaja).36
Neill menemukan beberapa perilaku menyimpang yang dilakukan
remaja di Summerhill. Siswa-siswi yang kerap bermasalah dan membutuhkan
terapi

adalah

siswa-siswi

senior

(remaja).

Anak-anak

tidak

begitu

membutuhkan terapi kecuali yang menderita neorosis. Dengan demikian anak
menjadi bermasalah, karena kegagalan pendidikan sejak dini.
Untuk itu maka seharusnya Pendidikan Islam mampu membendung,
kenakalan remaja atau "anak bermasalah", sejak awal. Pendidikan keluarga
sebagai pendidikan pertama mempunyai peranan yang paling penting dalam
upaya ini. Walaupun demikian, sekolah (pendididkan formal), dan

36
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masyarakat, tidak kalah penting dalam membentuk pribadi anak, maka
kerjasama antara orang tua, sekolah, dan masyarakat dalam pencegahan
kenakalan anak merupakan hal terbesar yang dapat membendung maraknya
kenakalan anak.
3. Penanggulangan Anak Bermasalah
Selama ini anak bermasalah sering dianggap sebagai momok yang
menjijikkan, dan mewabah. Hukuman dianggap sebagai jalan penyelesaian
yang paling efektif. Bahkan dalam Pendidikan Islam anak yang enggan
melakukan ibadah dihukum dengan pukulan apabila sudah cukup usia.
Sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Rasulullah yang diriwayatkan
oleh Abu Dawud dari Sibrah Bin Ma'bad Al-Jauhanira.

 ﻓﺎذ ا ﺏﻠﻎ ﻋﺸﺮ ا ﻓﺎ ﺿﺮ ﺏﻮ ﻩ ا ﻋﻠﻴﻬﺎ,ﻡﺮ و ا ا ﻟﺼﺒﻰ ﺏﺎ ﻟﺼﻼ ة أ ذ ا ﺏﻠﻎ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻴﻦ
" Perintahkanlah anak klian untuk melakukan shalat jika mereka sudah
menginjak usia tujuh tahhun, dan apabila telah berusia sepuluh tahun
pukulah ia jika sampai mengabaikannya".
Dari hadits di atas maka dalam Pendidikan Islam, masih mengutamakan
hukuman dalam meluruskan kesalahan anak. Sedangkan Neill meniadakan
hukuman dalam menangani anak bermasalah, hal itu dikarenakan hukuman
bagi Neill hanya akan menimbulkan dendam dan tidak menyelesaikan
persoalan anak bermasalah.
Setelah melihat konsep Neill dalam menangani anak bermasalah maka
seharusnya Pendidikan Islam dalam menangani anak bermasalah bersikap
lebih humanis. Adapun penanganan anak bermasalah dalam Pendidikan Islam
seharusnya:
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a) Anak yang Gemar Mencuri
Seorang pencuri dalam hukum Islam mendapatkan hukuman potong
tangan apabila sudah mencapai batasnya. Sedangkan di Indonesia sendiri
pencuri mendapatkan hukuman penjara sesuai dengan jenis dan tingkat
pencuriannya. Sedangkan Neill memperlakukan anak yang gemar mencuri
dengan memeberikannya hadiah, sehingga anak tersebut benar-benar
berhenti mencuri.
Metode pemberian hadiah bagi anak yang senang mencuri
sebenarnya sangat bagus apabila diterapkan dalam Pendidikan Islam,
karena anak yang senang mencuri karena mereka tidak mendapatkan
kebahagiaan, dan mereka kurang mendapatkan kasih sayang. Sehingga
pemberian kasih sayang yang cukup akan menyembuhkan anak dari
kegemaran mencuri, kecuali bagi mereka yang menderita neurosis.
Pemberian hukuman membuat anak menjadi jera, akan tetapi
kejeraan anak hanya disebabakan ketakutannya akan hukuman, bukan
karena kesadaran dan keikhlasan mereka untuk berhenti mencuri.
Pembentukan kesadaran anak akan kesalahan mereka lebih berharga
dibanding keinsyafan anak atas kenakalannya karena hukuman. Sehingga
pemeberian kasih sayang dan bimbingan bagi anak yang gemar mencuri
lebih tepat, dibandingkan dengan hukuman potong tangan ataupun penjara.
b) Anak yang Gemar Berbohong
Pemberian keteladanan bagi anak agar anak tidak berbohong
merupakan sebuah solusi yang tepat, karena beberapa penyebab
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kebohongan anak adalah karena mereka melihat kebohongan di sekitar
mereka. Sehingga ketika orang tua atau guru melarang atau memberikan
materi tentang kejelekan berbohong, hendaknya dibarengi dengan contoh
dan keteladanan yang baik.
Akan tetapi ketika anak berbohong untuk melindungi diri atau karena
ketakutan mereka akan otoritas orang dewasa (orang tua, guru), maka
pemberian kebebasan adalah solusi yang tepat. Pendidikan Islam
seharusnya mampu memberikan kebebasan kepada peserta didik, baik
dalam metode belajar, materi, maupun evaluasi sehingga anak didik tidak
akan tertekan.
Pendidikan yang hanya berorientasi kepada kecerdasan intelektual
mengabaikan kebahagiaan dan keinginan anak didik, sehingga anak didik
tumbuh menjadi anak yang terpaksa. Tekanan dan tuntutan yang dilakukan
orang tua dan sekolah menyebabkan anak menjadi pembohong. Sehingga
pemberian kebebasan adalah solusi yang tepat bagi kebohongan yang
dilakukan anak jenis ini.
Pendidikan Islam seharusnya mampu memberikan kenyamanan bagi
anak-anak, sehingga anak tidak harus berbohong apabila melakukan
kesalahan, atau tidak bisa menyelesaikan tugasnya. Kurikulum berbasis
kebebasan, akan mampu mencapai tujuan Pendidikan Islam, yaitu
menjadikan manusia yang berkesadaran kritis untuk menuju tranformasi
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sosial.37 Dengan memberikan kebebasan dan kasih sayang kepada anak,
maka anak akan brsikap lebih toleran, lebih mandiri, dan mampu
menghadapi orang yang memiliki otoritas, sehingga cita-cita pencapaian
Insan kamil38 akan dapat terpenuhi.
c) Anak yang Gemar Mengumpat
Pada dasarnya anak-anak senang mengumpat karena mereka tidak
berani mengungkapkan kekesalannya. Tidak berani menyatakan ketidak
setujuannya terhadap otoritas yang mengekang mereka. Anak senang
mengumpat karena memiliki rasa benci terhadap sesuatu, dan tidak berani
secara terus terang mengatakannya, sehingga hanya umpatan yang dapat
mereka lakukan.
Berkata-kata buruk merupakan perbuatan yang tercela. Dalam
Pendidikan Islam mengumpat merupakan akhlak tercela. Anak-anak
hendaknya di biasakan untuk berkata-kata baik sejak kecil. Akan tetapi
pada kenyataannya anak-anak mengumpat secara sembunyi-sembunyi
tanpa pengetahuan orang tua ataupun guru. Dengan demikian untuk
mengatasi hal tersebut, Pendidikan Islam harus mampu membangun
pribadi yang bertanggung jawab pada diri anak didik.
Seharusnya pendidikan Islam mampu memberikan kebebasan kepada
anak, sehingga anak tidak mendapatkan tekanan-tekanan dan timbul
kebencian

kepada

orang

lain.

Pendidikan

Islam

harus

mampu

37

Mansour Faqih, Jalan Lain: Manifesto Intelektual Organik, (Yogyakarta: Pustaka
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mendengarkan aspirasi anak serta mampu memenuhi hak-hak anak. Untuk
mengatasi persoalan ini maka pendidikan Islam demokratis dapat
menjawabnya.
Pendidikan yang membebaskan, penuh dengan kasih sayang, dan
demokratis semua itu sudah dilaksanakan Neill sejak tahun 1921 di
Summerhill. Summerhill, sekolah yang meniadakan pelajaran moral dan
agama dalam mengatasi persoalan anak bermasalah, bisa lebih Islami dari
pendidikan Islam. Sehingga Pendidikan Islam harus mampu mencetak
generasi muda yang beriman secara tulus, toleran, dan mandiri, seperti
halnya Summrhill, dengan memberikan kebebasan dan kasih sayang, serta
demokrasi kepada anak didik.
Walaupun demikian kebebasan ala Summerhill bukan jawaban bagi
semua persoalan anak bermasalah, sehingga penggabungan nilai-nilai
Islam dan pembebasan lebih tepat di gunakan di Indonesia. Walaupun
demikian ada nilai tertentu dari Summerhill yang bisa ditawarkan dan
berguna dalam memberi alternatif radikal bagi sistem pendidikan
konvensional, yang menunjukkan bahwa pendidikan yang didasarkan pada
kebebasan anak sebenarnya dapat diwujudkan.
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C. Wujud Institusi Pendidikan Islam yang Membebaskan
Pendidikan Islam mempunyai tujuan untuk membentuk manusia yang bertaqwa,
beriman, dan beribadah kepada Allah.39 Pendidikan merupakan peziarahan
manusia sepanjang hidup. Selama ini dalam pendidikan Islam (klasik), begitu
mengagungkan guru sebagai pemilik otoritas.
Pendidikan Islam selama ini belum mampu berpihak kepada murid. Beban
belajar yang begitu besar, peraturan-peraturan sekolah yang mengekang,
membentuk anak menjadi manusia yang tidak manusiawi. Sehingga timbul
kenakalan-kenakalan remaja, dan penyelewengan-penyelewengan sosial.
Sekolah-sekolah

(baik

Umum

maupun

Islam),

selama

ini

hanya

menerjemahkan pendidikan sebagai sekedar transfer of knowledge yang dimiliki
guru kepada siswa.40 Pendidikan yang seperti ini hanya menjejali siswa dengan
teori-teori, dan rumus-rumus, tanpa memperhatikan psikologi dan kecenderungan
kemampuan anak. Hal seperti inilah yang menyebabkan anak menjadi tertekan
dan timbul rasa benci kepada mereka, sehingga munculah anak bermasalah.
Pendidikan pada dasarnya diselenggarakan dalam rangka membebaskan
manusia dari berbagai persoalan hidup yang melingkupinya.41 Kebebasan disini
adalah membebaskan manusia dari kebodohan, kemiskinan, ketertinggalan dan
penindasan. Pendidikan handaknya mampu menjadikan manusia kembali menjadi
manusia seutuhnya.

39

Ahmad Tafsir, Ilmu pendidikan dalam Perspektif Islam. (Bandung: Remaja Rosdakaraya,
1992), hlm. 46.
40
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Pendidikan Berbasis Realitas social Paulo Freire Y.B.
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41
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Dalam hal pendidikan yang membebaskan Neill lebih bersikap praktis,
terbukti dengan sekolah yang di bangunnya Summerhill yang membebaskan anak
didik untuk mengikuti pelajaran atau hanya bermain, dan membiarkan anak didik
untuk mengikuti ujian nasional bagi yang berminat dan tidak memaksa anak yang
tidak ingin ikut ujian untuk mengikuti ujian nasional. Dalam prakteknya Neill
juga memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk mengatur hidupnya sendiri.
Anak-anak mempunyai hak suara yang sama dengan orang dewasa.
Pendidikan Islam seharusnya tidak hanya berkutat tentang sekolah,
kurikulum, dan kebijakan pendidikan, tapi juga tentang keadilan sosial dan
kesetaraan.42 Materi pelajaran atau kurikulum handaknya didasarkan pada
kehidupan peserta didik. Guru bukan sebagai pusat segalanya. Ia bukan satusatunya sumber pemilik otoritas kebenaran dan pengetahuan. Hubungan gurumurid bukanlah bersifat vertikal, tetapi bersifat horizontal dan egalitarian.43 Guru
dan murid adalah sama-sama lierner, subjek yang belajar bersama.
Untuk mengatasi masalah anak bermasalah, pendidikan Islam harus lebih
bersifat dialogis. Siswa diberi hak untuk menentukan apa yang ingin
dipelajarinya. Guru sebagai fasilitator bukan berarti sekedar melihat dan
memperhatikan anak belajar, tetapi belajar bersama-sama dengan anak.
Proses pendidikan sebagai proses pembebasan tidak pernah terlepas dari
sistem dan struktur sosial, yakni konteks sosial yang menjadi penyebab atau yang
menyumbangkan proses dehumanisasi dan keterasingan pada waktu pendidikan
itu berlangsung. Dukungan dari masyarakat terhadap pendidikan yang
42

Muhammad Agus Nuryatno, Mazhab pendidikan Kritis, (Yogyakarta: Resist Book,
2008), hlm. 3
43
Ibid, hlm. 7.
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membebaskan adalah salah satu kunci utama dalam menciptakan pendidikan
Islam yang membebaskan.44
Dalam upaya membangun pendidikan Islam yang membebaskan ada
beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain45; Pertama, setiap orang secara
inheren punya hak terhadap pendidikan atas dasar kesamaan kesempatan. Kedua,
tidak boleh ada peserta didik yang tereksklusi dan terdiskriminasi dalam
pendidikan dengan alasan apapun, agama, ras, politik, difabilitas ataupun anak
nakal. Ketiga, semua anak pada dasarnya dapat belajar dan mendapat manfaat dari
pendidikan. Keenpat, sekolah merupakan pihak yang bertanggung jawab untuk
menyediakan kebutuhan bagi peserta didiknya, bukannya peserta didik yang harus
mengadaptasi kebutuhan sekolah (baik kebutuhan fisik maupun non fisik (kasih
sayang)). Kelima, pandangan, opini dan pendapat peserta didik harus didengar dan
diperhatikan.
Pemberian kebebsan kepada anak akan melahirkan anak-anak yang mandiri,
sehat jasmanai dan rohani, serta kritis terhadap kehidupan. Pendidikan Islam akan
mampu mencapai tujuannya dengan kurikulum berbasis kebebasan seperti yang di
praktekan Neill di Summerhill. Dan hal ini telah terbukti pada salah satu lembaga
pendidikan Islam Qoryah Thayyibah.
Qoryah Thayyibah, meskipun tidak berangkat dari pemikiran Neill akan
tetapi pada prakteknya menyerupai Summerhill. Dimana di Qoryah Thayyibah
anak-anak bebas memilih memulai pelajaran sesuai dengan keinginana mereka.

44
45

Mansour Fakih dkk, Pendidikan Popular, (Yogyakarta: Insist, 2007), hlm. xiii
Muhamad Agus, Mazhab Pendidikan Kritis,…………,hlm. 78
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Jadwal hanya diperuntukkan bagi guru, dan siswa yang menentukan belajar apa
dan dimana.
Qoryah Thayyibah memberikan penekanan pada siswa sebagai aktor yang
bebas. Artinya tidak ada keharusan untuk menterjemahkan kebudayaan atau
peradaban yang dominan untuk menjadi kebudayaan terjemahan yang dipaksa.46
Di Qoryah Thayyibah guru tidak dianggap sebagai "Tuhan-tuhan kecil"
sebagaimana di sekolah-sekolah konvensional selama ini. Guru berperan
sebagaimana mestinya, yaitu sebagai teman atau sahabat yang memfasilitasi siswa
dalam proses pembelajaran.
Pelanggaran jarang ditemukan di QT, hal ini disebabkan oleh peraturan yang
dibuat, dan disepakati oleh siswa, dari siswa, dan untuk siswa. Sehinga guru tidak
harus bertindak melewati batas kewenangannya yaitu memarahi dan menghukum
siswa.
Meskipun mengikuti kurikulum nasional, Qoryah Thayyibah menekankan
semangat pembebasan. Guru dan siswa tidak ditempatkan dalam hubungan guru
yang mengajar dan murid yang belajar, akan tetapi merupakan bagian dari sebuah
tim. Proses pembelajaran dibangun berdasarkan kegembiraan siswa dan guru.47
Tidak ada keterpaksaan di Qoryah Thayyibah sehingga anak-anak tumbuh
dengan sehat. Tidak jauh berbeda dengan Summerhill di Qaryah Thayyibah juga
menerapkan sistem swakelola, anak-anak menentukan sendiri kehidupan mereka,
juga orang tua dan lingkungan juga berperan dalam upaya pemaksimalan mutu
pendidikan.
46
47

Ahmad Bahruddin, Pendidikan Alternatif Qoryah thayyibah,………, hlm. 14.
Ibid, hlm. 38-39.
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Berbeda dengan Summerhill yang meniadakan pendidikan agama dan moral
di Qoryah Thayyibah tetap di hadirkan pendidikan agama, hanya saja bukan
sebagai prioritas. Hal ini terbukti dengan penempatan pelajaran agama pada jam
terakhir. Di Qoryah Thayyibah siswa belajar menurut kebutuhannya.48 Sehingga
anak belajar dengan senang tanpa ada beban.
Pendidikan yang membebaskan akan menjadikan anak berpikir bebas, tanpa
ada rasa tertekan, sehingga anak akan tumbuh menjadi anak, yang cerdas, kreatif,
kritis, dan inovatif. Anak akan tumbuh secara normal dengan pendidikan yang
memberikan kebebasan, hal ini telah terbukti di Summerhill dan Qoryah
Thayyibah.
Dengan keberhasilan Qoryah Thayyibah49, maka terciptanya Pendidikan
Islam dengan kurikulum berbasis kebebasan adalah suatu keniscayaan.
Pendidikan Islam tanpa kekerasan juga merupakan suatu keniscayaan. Bahkan
Pendidikan tanpa anak bermasalah juga dapat tercapai. Karena pada dasarnya
pendidikan yang memberikan kebebasan adalah solusi dari persoalan-persoalan
pendidikan selama ini.
Pendidikan Islam tanpa pengekangan akan menjadi sebuah keniscayaan
apabila segenap pemangku otoritas menyadari akan besarnya arti kebebasan,
dalam mengatasi keterbelakangan dan keterpurukan pendidikan. Tujuan mulia

48

Ibid, hlm. 212.
Di Qoryah Thayyibah tidak di wajibkan mengikuti UN (ujian nasional) akan tetapi untuk
menggantinya diwajibkan bagi sisa-siswi melakukan sebuah penelitian sebagai tugas akhir. Tiga
siswi dari Qoryah Thayyibah Nayang, Fina, dan Siti qonaah, memutuskan untuk mengikuti UN
walaupun mereka harus mencari bahan-bahan untuk UN sendiri, dan mengikuti ujian di SMP
induk, mereka bertiga lulus UN dengan nilai yang bagus, selain itu, mereka berhasil
menyelesaikan penelitian tentang UN sebagai tugas akhir di Qoryah Thayyibah…lihat Ahmad
Bahrudin, Pendidikan Alternatif Qaryah Thayyibah, (Yogyakarta: Lkis, 2007), hlm. 99
49
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pendidikan Islam akan tercapai apabila seluruh pemegang otoritas menyadari
bahwa kebebasan adalah jalan utama mencapai keberhasilan pendidikan Islam.
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BAB V
PENUTUP

A. Simpulan
Setelah penulis menguraikan pandanag Alexander Sutherland Neill dan
Pendidikan Islam tentang konsep Penanganan anak bermasalah sebagaimana telah
dijelaskan pada bab terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.
1. Neill menjelaskan bahwa pada dasarnya tidak ada anak "bermasalah" atau
anak nakal. Anak lahir dalam keadaan suci dengan membawa potensi baik.
Anak yang pada perkembangannya menjadi anak bermasalah adalah anak
yang tidak mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan mereka, kurang
merasai kasih sayang dari orang tua, masyarakat, dan guru mereka. Anak
yang bermasalah bisa ditangani dengan memberikan kebahagiaan kepada
mereka, yaitu dengan memberikan kasih sayang dan kebebasan kepada
mereka. Anak yang tumbuh dengan kabahagiaan kelak akan menjadi
warga Negara yang baik, cerdas, percaya diri, jujur, mandiri, toleran, dan
lebih mampu menghadapi orang yang memiliki otoritas. Strategi Neill
yang diterapkan di Summerhill terbukti berhasil menciptakan alumni yang
mandiri, hal ini diketahui dari hasil survey terhadap alumni Summerhill,
menurut mereka sekolah itu benar-benar membantu mereka mengatasi
setiap kesulitan yang dialami dalam kehidupan, yang mungkin tidak dapat
mereka atasi andaikan mereka belajar di sekolah tradisional.

2. Pendidikan Islam, menjelaskan bahwasanya manusia lahir dengan
membawa fit{rah nya masing-masing, dimana fit{rah berbeda dengan teori
tabularasa. Dalam pandangan Islam manusia adalah makhluk yang
memiliki potensi-potensi sejak kelahirannya kedunia. Potensi manusia
dijelaskan dalam Al-Qur'an antara lain melalui kisah Adam dan Hawa (Qs
Al-Baqarah (2): 30-39). Pendidikan Islam bersifat demokratis, jadi anak
didik mempunyai hak untuk bicara. Pendidikan Islam juga bersikap adil,
jadi tidak memihak terhadap salah satu peserta didik. Anak menjadi
"bermasalah", karena beberapa faktor, yaitu, ekonomi, sosial, dan
psikologis. Penanganan anak bermasalah dalam pendidikan Islam ada dua
yaitu bersifat kuratif dan prefentif. Tindakan yang bersifat kuratif yaitu
dengan memberikan keteladanan dan tindakan yang bersifat prefentif
yaitu dengan memberikan hukuman.

B. Saran-saran
Dalam hal ini penulis akan menyampaikan saran-saran atas data dan nalisis
yang penulis peroleh melalui penelitian tentang " Konsep Penanganan Anak
Bermasalah Menurut Alexander Sutherland Neill dan Implikasinya terhadap
Pendidikan Islam". Besar harapan penulis semoga apa yang telah penulis kerjakan
dapat bermanfaat bagi semua pihak, baik itu bagi penulis pribadi, maupun bagi
pihak yang ada kaitannya dengan penelitian ini.
Adapun saran-saran yang ingin penulis sampaikan pada kesempatan ini
ialah, mengingat banyaknya kenakalan remaja yang terjadi di Indonesia, dan
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minimnya lembaga pendidikan yang mau menampung mereka. Maka dalam
skripsi

ini

penulis

mengharapkan

sekolah-sekolah

(khususnya

lembaga

pendidikan Islam), tidak serta merta menghakimi anak nakal dengan
mengeluarkan mereka dari sekolah, akan tetapi menyembuhkan mereka dengan
memberikan iklim belajar yang bebas dan penuh kasih sayang.

C. Kata Penutup
Pemulis sadar dengan sepenuhnya bahwa telaah ini belum cukup mampu
untuk mengungkap secara detail dan komprehensif konsep penanganan anak
bermasalah menurut A.S. Neill, dan implikasinya terhadap pendidikan
Islam. Hal ini dikarenakan kompleksitas permasalahan pendidikan Islam,
menyangkut anak bermasalah, dan batasan pendidikan Islam yang belum
terspesifikasi.
Dengan demikian maka kiranya sangat perlu dilanjutkan dan
dikembangkan lebih jauh mengenai studi-studi lain tentang penanganan
anak bermasalah menurut A.S. Neill dan implikasinya terhadap peendidikan
Islam di Indonesia, atau pendidikan di Indonesia secara umum.
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