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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor. 20 tahun 2003 

menyebutkan, “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

Negara”.
1
 Sedangkan, pengertian pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani 

dan rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju kepada 

terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam.
2
 

Sehubungan dengan pengertian pendidikan yang telah diungkapkan di 

atas, yakni untuk mengembangkan potensi kognitif, sikap dan keterampilan 

peserta didik maka pendidik atau tenaga kependidikan memikul tanggung 

jawab untuk membimbing, mengajar, dan melatih murid atas dasar norma-

norma yang berlaku baik norma agama, adat, hukum, ilmu dan kebiasaan-

kebiasaan yang baik. Untuk mewujudkan tujuan itu, perlu ditanamkan sikap 

disiplin, tanggung jawab, berani, mawas diri, beriman, dan lain-lain.  

Dewasa ini, sering terdengar berita tentang terjadinya kekerasan di 

sekolah yang justru dilakukan oleh oknum pendidik. Banyak masyarakat 
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heran mengapa justru pendidik yang melakukan kekerasan. Sosok yang 

seharusnya dapat membimbing siswa-siswinya untuk mempunyai perilaku 

yang baik, justu memberikan contoh yang sebaliknya. 

Kekerasan yang terjadi, konon dilakukan dalam rangka menghukum 

peserta didik yang melakukan kesalahan. Namun, rasanya tidak ada satu pun 

peserta didik yang mau dihukum, padahal ketika norma yang telah disepakati 

dilanggar oleh peserta didik, hukuman yang bersifat mendidik (ta‟zir) dalam 

belajar mengajar diperlukan untuk menjaga suasana belajar mengajar berjalan 

dengan baik. Hukuman dalam pendidikan tersebut merupakan proses sadar 

yang dilakukan guru pada muridnya, dan dalam memberikan hukuman, 

hendaknya seorang guru perlu memperhatikan berbagai aspek yang akan 

ditimbulkan, negatif positifnya, dan lain-lain.  

Hal ini sehubungan dengan yang dikatakan oleh L Gary Gore bahwa, 

“Anak-anak tidak boleh dididik dengan ketakutan. Jangan dibina 

dengan paksaan-paksaan yang tidak mereka pahami. Seorang 

pendidik yang ingin memaksakan kehendaknya kepada anak-anak, 

secara tidak sadar sedang mengajarkan bahwa kebenaran itu (harus 

dilakukan) dengan paksaan”.
3
 

 

Anak adalah amanah Allah SWT yang harus dibina, dipelihara dan 

diurus secara seksama serta sempurna, agar kelak menjadi insan kamil, 

berguna bagi agama, bangsa dan Negara, dan secara khusus dapat menjadi 

pelipur lara dan penenang hati orangtuanya, serta sebagai kebanggaan 

keluarga. Semua pengharapan yang positif dari anak tidaklah dapat terpenuhi 
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tanpa adanya bimbingan yang memadai, selaras dan seimbang dengan 

tuntunan dan kebutuhan fitrah manusia secara kodrati. 

Pada dasarnya, teori hukuman (punishment) merupakan salah satu 

metode yang digunakan untuk meningkatkan perilaku yang diinginkan dan 

mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Hukuman itu dimaksudkan  

sebagai upaya mendisiplinkan peserta didik terhadap peraturan yang berlaku. 

Sebab, dengan sadar pendidik memegang prinsip bahwa disiplin itu 

merupakan kunci sukses hari depan. Apakah bentuk-bentuk hukuman bisa 

dikembangkan untuk mendisiplinkan peserta didik?. Pertanyaan seperti inilah 

menjadi dilemma bagi kaum pendidik dalam mengemban kewajiban dan 

tanggung jawabnya. Dalam menciptakan kedisiplinan, pendidik harus benar-

benar bisa sebagai suri tauladan bagi anak didiknya. Penerapan aturan 

hukuman bagi para siswa yang melanggar, tetapi tidak diikuti kedisiplinan 

pendidik, bagaikan “halilintar” di siang bolong, banyak yang menyepelekan. 

Penjelasan di atas menunjukkan, dewasa ini metode menghukum 

(ta‟zir) terhadap peserta didik sudah menjadi treatment favorit yang dipilih 

oleh pendidik untuk mengendalikan siswa, walau memang tidak semua guru 

memilih hal tersebut menjadi kebiasaannya. Keputusan tersebut biasanya 

menjadi ujung kebijakan guru setelah mengalami jalan buntu dalam 

menghadapi masalah siswa di kelasnya. Hal tersebut merupakan sesuatu hal 

yang “wajar”, dan banyak pendidik yang memilih melakukan hukuman 

karena “mentok” atau sudah tidak menemukan jalan keluar. Allah SWT 

berfirman dalam Q.S. An-Nisa (4): 16, yang berbunyi:  
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Artinya: “Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di 

antara kamu, Maka berilah hukuman kepada keduanya, Kemudian jika 

keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, Maka biarkanlah mereka. 

Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.”
4
 

 

Selanjutnya, terdapat hadist riwayat Abu Dawud yang 

menggambarkan tentang metode hukuman, yaitu: 

مزوا اوالدكم تالصالج : قال رسول اهلل صل اهلل عليو وسلم : عن عمزو تن شعية قال 

 (رواه اتو داود)وىم اتناء سثع سنين واضزتواىم اتناء عشز سنين وفزقوا في المضاجع 

Artinya: “Suruhlah anak-anakmu untuk mengerjakan ia sholat ketika 

mereka (anak-anakmu) berusia  tujuh tahun, dan pukullah bila mereka 

membangkang (meninggalkan sholat) jika mereka telah berusia sepuluh 

tahun serta pisahkan tempat tidurnya.” (H.R. Abu Dawud). 

 

Dari sinilah dasar hukuman (ta‟zir) dalam mendidik anak-anak dan 

juga orang dewasa menjadi sesuatu yang diperlukan, guna kepentingan 

mereka sendiri serta orang lain. 

Dalam pendidikan Islam, pembahasan tentang hukuman dalam rangka 

mendidik anak sebenarnya telah dibahas beberapa tokoh Islam, sebab 

hukuman dalam pendidikan itu termasuk dalam ruang lingkup pendidikan 

anak dalam Islam, di mana dengan diharapkan terwujudnya pendidikan secara 

keseluruhan, yaitu kepribadian seseorang yang membuatnya menjadi insan 

kamil. Beberapa tokoh pendidikan Islam  seperti al-Ghazali, al-Qobisi, Ibnu 

Sina hingga Abdullah Nashih „Ulwan telah membahas tentang pendidikan 
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Islam, di mana agar menjadi dasar dalam pola menuju Insan kamil. Satu 

contoh tokoh pendidikan Islam misalnya ada pada diri Abdullah Nashih 

„Ulwan. Beliau adalah salah satu pemikir pendidikan Islam yang concern 

terhadap pendidikan anak.  

Sebuah pengakuan dari al-Albani menjelaskan bahwa,  

“„Ulwan adalah seorang penulis pendidikan anak yang ditinjau dari 

sudut pandang secara panjang lebar, luas, dan jujur. Memperbanyak 

bukti-bukti Islam yang terdapat dalam al-Qur‟an, al-Sunnah, dan 

peninggalan intelektual pendahulu yang saleh untuk menetapkan 

hukum, wasiat dan adab. Beliau juga merupakan penulis mandiri di 

dalam pembahasan-pembahasan pendidikan yang terpenting ini 

dengan referensi pada tulisan-tulisan kaum muslimin secara murni, 

tanpa mengambil referensi kepada pendapat-pendapat pemikir dari 

Barat kecuali dalam keadaan yang sangat terpaksa untuk maksud 

tertentu. Karena beliau menulis untuk kepentingan kaum muslim dan 

untuk mengarahkan mereka, sehingga beliau membatasi metodenya 

kepada Islam, dan lagi pula karena beliau memiliki budaya dan kultur 

yang berlandaskan Islam serta berbagai pengalaman kaum muslimin 

terdahulu dan dewasa ini. Maka membuatnya tidak memerlukan 

pendapat orang lain”.
5
  

 

Pengakuan al-Albani ini memberikan gambaran bahwa, „Ulwan 

adalah tokoh pendidikan Islam yang dapat jadikan referensi berkaitan dengan 

pendidikan Islam. 

Penjelasan di atas memberikan kesimpulan bahwa, pemikiran tokoh 

pendidikan Islam sebagian besar mengarah pada hal-hal yang bersifat 

religius-filosofis. Hal ini sangat wajar mengingat dalam perkembangan 

pemikiran pendidikan Islam masih banyak yang mengacu pada ayat-ayat al-

Qur‟an ataupun al-Hadits yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa 

pendidikan. 
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Adapun pemikir pendidikan di Barat, termasuk di dalamnya hukuman 

dalam pendidikan mendapatkan tempat yang khusus dalam pembahasannya. 

Tokoh pendidikan anak dalam pandangan ilmuwan barat seperti J.J. 

Rousseau, Jhon Dewey, dan Burrhus Frederic Skinner merupakan ilmuwan 

Barat yang menjadi rujukan perhatian yang serius pada pendidikan anak, 

terutama masalah pendidikan fisik. Sebab pendidikan fisik ini yang akan 

mempengaruhi seberapa besar ketercapaian anak dalam proses pendidikan. 

Misalnya, Burrhus Frederic Skinner atau lebih dikenal dengan B.F. 

Skinner adalah salah satu tokoh yang concern terhadap pendidikan anak. 

Skinner merupakan tokoh dibidang psikologi yang pada awalnya mendalami 

analisis eksperimental atas tingkah laku yang ia tempuh di Universitas 

Harvard. Skinner melakukan penyelidikan terutama pada organisme 

infrahuman, biasanya tikus atau merpati.
6
 Ia juga dikenal sebagai tokoh 

behavioris dengan pendekatan model instruksi langsung dan meyakini bahwa 

perilaku dikontrol melalui proses operant conditioning.
7
 Operant 

conditioning atau pengkondisian suatu operant yang dapat mengakibatkan 

perilaku tersebut terulang kembali atau menghilang sesuai dengan keinginan.
8
 

Gagasan pemikiran Skinner mulai fokus pada pendidikan anak, 

diawali ketika ia membuat karya yang fenomenal berjudul “Walden Two”. 

“Walden Two” adalah sebuah novel karya Skinner, “Walden Two” sendiri 

adalah nama sebuah komunitas fiktif di Amerika, yang mewakili “masyarakat 
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baru” yang lebih ketimbang masyarakat sekarang, Frazier adalah pendiri dan 

tokoh utama dalam Walden Two tersebut.
9
  

Garis besar dari Walden Two sendiri adalah cara untuk memperbaiki 

hakikat manusia dan masyarakat manusia ialah melakukan kontrol terhadap 

hal-hal yang mempengaruhi perkembangan anak, sehingga anak menjadi 

suatu pribadi seperti yang diinginkan oleh pendidik. Oleh karena itu, Wolden 

Two disebut suatu utopia, suatu gambaran mengenai masyarakat yang 

direncanakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Anak dalam Wolden 

Two tidak dibiarkan berkembang sendiri sesuai dengan hakikatnya. Mereka 

harus belajar dan berkembang secara keseluruhan agar struktur 

kepribadiannya berkembang berdasarkan prinsip-prinsip ilmiah.  

Teori yang mendasari konsep ini adalah, bahwa “manusia yang baik” 

bukan terjadi dengan sendirinya, melainkan dihasilkan dengan kondisi-

kondisi tertentu yang disediakan dan dikendalikan secara tepat dan cermat. 

Tujuan pendidikannya adalah, menjadikan manusia pemberani, mampu 

mengatasi rintangan, mendesain serangkaian advertensi agar anak sejauh 

mungkin mengembangkan self controlnya, dan yang ingin disampaikan 

dalam Walden Two ini adalah masyarakat yang baik adalah bila mampu 

menghasilkan manusia yang baik.
10

 

Penjelasan di atas memberikan gambaran bahwa, para tokoh 

pendidikan Barat memberikan perhatian yang khusus pada pendidikan fisik 
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terutama yang berkaitan dengan permainan, kesukaan anak bahkan sampai 

hukuman fisik yang diterima anak, sebab ketercapaian pendidikan di Barat 

sangat dipengaruhi oleh bagaimana perhatian pada pendidikan fisik tersebut. 

Dari penjelasan di atas tentang pemikiran pendidikan anak, termasuk 

di dalamnya hukuman dalam dunia pendidikan, baik di dunia Islam maupun 

Barat, merupakan hal yang sangat penting. Pendidikan pada masa kanak-

kanak akan sangat menentukan kehidupan mereka di masa mendatang. 

Pemikir pendidikan anak di dunia Islam lebih cenderung bersifat filosofis-

religius, sedangkan pemikir dari Barat cenderung pada sifat psikologis-

akademis. Hal ini menarik untuk dicari benang merah yang dapat saling 

melengkapi satu sama lain, di mana pendidikan tidak hanya berdimensi 

filosofis-religius atau psikologis-akademis, melainkan paduan diantara 

keduanya yang mungkin dapat menjadi komprehensif. 

Dari pemaparan di atas, penulis mempunyai hasrat untuk meneliti 

Pemikiran pendidikan Islam yang diwakili oleh Abdullah Nashih „Ulwan dan 

pemikiran pendidikan di Barat yang diwakili oleh B.F. Skinner, dengan 

pembahasan tentang hukuman dalam pendidikan, yang merupakan suatu 

eksperimen baru yang patut diteliti dan diharapkan mampu menghasilkan 

khazanah pemikiran yang baru. Di mana pemikiran dari kedua pemikir 

tersebut di atas dapat memberikan pandangan bagaimana cara dan tindakan 

yang tepat dalam mendidik anak agar tidak salah dalam bertindak, yang mana 

akan mengakibatkan permasalahan yang fatal dikemudian hari. 
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Untuk itu, penulis akan melakukan studi komparasi terhadap kedua 

pemikir di atas dengan judul “Hukuman dalam Pendidikan: Studi Komparatif 

Pemikiran Abdullah Nashih „Ulwan dan B.F. Skinner”.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat dirumuskan rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Apa pemikiran Abdullah Nashih „Ulwan dan B.F. Skinner tentang 

hukuman dalam pendidikan? 

2. Apa persamaan dan perbedaan, serta kelebihan dan kekurangan pemikiran 

Abdullah Nashih „Ulwan dan B.F. Skinner tentang hukuman dalam 

pendidikan? 

3. Apa relevansi dari pemikiran Abdullah Nashih „Ulwan dan B.F. Skinner 

tentang hukuman dalam pendidikan untuk masa sekarang ini? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pemikiran Abdullah Nashih „Ulwan dan B.F. Skinner 

tentang hukuman dalam pendidikan. 

2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan, serta kelebihan dan 

kekurangan pemikiran Abdullah Nashih „Ulwan dan B.F. Skinner tentang 

hukuman dalam pendidikan. 
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3. Untuk mengetahui relevansi dari pemikiran Abdullah Nashih „Ulwan dan 

B.F. Skinner tentang hukuman dalam pendidikan untuk masa sekarang ini. 

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kegunaan teoritis 

  Memberikan sumbangan perkembangan ilmu pengetahuan, 

khususnya dalam kajian hukuman dalam pendidikan. Selain itu, 

diharapkan dapat menjadi salah satu referensi terkait konsep hukuman 

dalam pendidikan bagi peneliti selanjutnya. 

2. Kegunaan praktis 

a. Bagi penulis, untuk memperluas khasanah keilmuan penulis dalam 

bidang pendidikan Islam, khususnya dalam hal hukuman dalam 

pendidikan. 

b. Bagi pendidik, agar pendidik mengetahui dengan benar tentang 

penggunaan hukuman sebagai metode dan alat dalam mendidik. 

c. Bagi peserta didik, agar mengetahui tujuan penggunaan hukuman 

sebagai bentuk pembinaan terhadap individu agar menjadi lebih baik. 

d. Bagi pembaca, untuk memberikan gambaran mengenai konsep 

pemberian hukuman baik dari pandangan pendidikan Islam maupun 

pendidikan Barat. 
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D. Landasan Teori 

1. Mengenal Hukuman dalam Sistem Pendidikan Islam  

Di dalam al-Quran, hukuman biasanya disebutkan dalam berbagai 

bentuk uslub, di antaranya ada yang mempergunakan lafadz „iqab (عقاب), 

adzab ( عذاب ), rijz ( رجز ), ataupun berbentuk pernyataan (statement). Kata 

adzab seperti dalam surat at-Taubah : 74, Ali Imron : 21, kata rijz seperti 

dalam surat al-A‟raf : 134 dan 165, dan kata „iqab seperti dalam surat al-

Baqarah : 61 dan 65, Ali Imron : 11.
11

 

Dalam teori belajar (learning theory) yang banyak dianut oleh para 

behaviorist, hukuman (punishment) adalah sebuah cara untuk 

mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang 

diharapkan. Hal ini, menunjukkan bahwa hukuman dalam pendidikan 

diberikan ketika sebuah tingkah laku yang tidak diharapkan ditampilkan 

oleh peserta didik tidak memberikan respon atau tidak menampilkan 

sebuah tingkah laku yang diharapkan. 

Hukuman dalam pendidikan diartikan sebagai salah satu teknik 

yang diberikan bagi mereka yang melanggar dan harus mengandung 

makna edukatif, sebagaimana yang diungkapkan oleh Abdul Mujib dan 

Jusuf Mudzakkir. Misalnya, yang terlambat masuk sekolah diberi tugas 

untuk membersihkan halaman sekolah, yang tidak masuk kuliah diberi 

sanksi membuat paper. Sedangkan hukuman pukulan merupakan hukuman 

terakhir bilamana hukuman yang lain sudah tidak dapat diterapkan lagi. 
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Hukuman tersebut dapat diterapkan bila anak didik telah beranjak usia 10 

tahun, tidak membahayakan saraf otak peserta didik, serta menjadikan 

efek negatif yang berlebihan.
 12

  

Secara psikologis, sebagaimana diungkapkan Mohammad Asrori, 

manusia diciptakan secara unik, berbeda satu sama lain, setiap individu 

pasti memiliki karakteristik yang berbeda dengan individu lainnya. 

Mohammad Asrori menyebutkan tujuh perbedaan karakteristik individu di 

antaranya perbedaan karakteristik individual pada nilai, moral dan sikap. 

Misalnya, ada anak yang bersikap taat pada norma, tetapi ada yang begitu 

mudah dan enak saja melanggar norma; ada anak yang perilakunya 

bermoral tinggi, tetapi ada yang perilakunya tak bermoral dan tak 

senonoh; dan ada anak yang penuh sopan santun, tetapi ada yang perilaku 

maupun tutur bahasanya seenaknya sendiri saja.
13

 

Dengan demikian dapat disepakati bahwa kesalahan yang 

dilakukan oleh murid terkadang pantas mendapat hukuman. Namun jenis 

hukuman itulah yang seharusnya disesuaikan dengan lingkungan sekolah 

sebagai sarana pendidikan dan pembelajaran, bukan penghakiman. 

Hukuman di sini berlaku apabila seseorang merasa enggan untuk 

mengikuti suatu aturan yang berimbas pada penurunan tingkah laku. 

Sedangkan M. Arifin telah memberi pengertian hukuman adalah sebagai 

pemberi rasa nestapa pada diri anak akibat dari kesalahan perbuatan atau 
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tingkah laku anak menjadi sesuai dengan tata nilai yang diberlakukan 

dalam lingkungannya.
14

 

Pendidik harus tahu keadaan anak didik sebelumnya dan sebab 

anak itu mendapat hukuman sebagai akibat dari pelanggaran atau 

kesalahannya. Baik terhadap aturan-aturan yang berlaku dalam lingkungan 

anak didik atau norma yang terdapat dalam ajaran agama Islam. Dalam 

menggunakan hukuman, hendaknya pendidik melakukannya dengan hati-

hati, diselidiki kesalahannya kemudian mempertimbangkan akibatnya. 

Penggunaan hukuman dalam pendidikan Islam kelihatannya 

mudah, asal tidak menimbulkan penderitaan pada anak, tetapi sebenarnya 

tidak semudah itu tidak hanya sekedar menghukum dalam hal ini 

hendaknya pendidik bertindak bijaksana dan tegas dan oleh Muhammad 

Quthb dikatakan bahwa: “Tindakan tegas itu adalah hukuman”.
15

 

M. Ngalim Purwanto membagi syarat-syarat diterapkannya 

hukuman yang paedagogis menjadi 9, antara lain: a) Dapat 

dipertanggungjawabkan; b) Bersifat memperbaiki; c) Tidak boleh bersifat 

ancaman atau pembalasan dendam; d) Jangan menghukum pada waktu 

marah; e) Harus diberikan dengan sadar dan sudah diperhitungkan atau 

dipertimbangkan; f) Dapat dirasakan anak sebagai penderitaan sebenarnya; 

g) Jangan melakukan hukuman badan; h) Tidak boleh merusak hubungan 
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15

 Muhammad Quthb, Sistem Pendidikan Islam (Bandung: Al Ma‟arif, 1993), 341. 
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baik antara si pendidik dan anak didiknya; dan i) Guru sanggup memberi 

maaf setelah anak itu menginsafi kesalahannya.
16

 

Adapun fungsi dari penerapan hukuman, di sini penulis rnengutip 

dari pendapat para ulama fiqh bahwa fungsi penerapan hukuman adalah 

zawajir dan jawabir. Zawajir, maksudnya penerapan itu berfungsi untuk 

menyadarkan pelaku perbuatan melanggar aturan agar tidak mengulangi 

lagi kesalahan dan agar hukuman itu pun dapat menjadi pelajaran bagi 

orang lain sehingga tidak berani melakukan perbuatan yang melanggar 

aturan. Sedangkan jawabir, ialah penerapan hukuman yang berfungsi 

sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku dari siksa di akhirat kelak.
17

 

Dari kedua fungsi tersebut, yang lebih ditonjolkan dalam 

penerapan hukuman pada anak adalah fungsi: zawajir, yaitu fungsi yang 

menyadarkan dan membuat anak menjadi sadar, tidak mau berbuat atau 

rnengulangi kesalahannya. Tidak menonjolkan fungsi jawabir, karena 

hukuman berfungsi sebagai pembalasan, yang justru tidak edukatif. 

Hukuman yang diberikan kepada anak yang berbuat pelanggaran atau 

kesalahan dianggap sebagai hukuman pengajaran.
18

 

Hukuman pengajaran yang dimaksud adalah hukuman yang 

mengandung nilai pendidikan. Sebagaimana telah disebutkan di awal 

bahwa hukuman yang mengandung nilai pendidikan adalah hukuman 

dimaksudkan untuk memperbaiki dari kesalahan yang diperbuat anak, agar 

                                                           
16

 M. Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 1994), 179-180. 
17

 Jamal D. Rahman, Wacana Baru Fiqh Sosial: 70 Tahun Ali Yafie (Jakarta: Mizan, 

1997), 100. 
18

 Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), 370. 
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anak menyadari kesalahannya dan tidak mengulanginya lagi. Meskipun 

demikian hukuman tidak boleh diberikan semau sendiri, pada setiap saat, 

karena perbuatan demikian adalah perbuatan sewenang-wenang. Sebab itu 

pendidikan harus mencerminkan kode susila yang mampu mengatur baik 

semua perilaku pendidik maupun anak didik.
19

 

Dari beberapa pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa, 

hukuman dalam pendidikan Islam adalah salah satu cara atau tindakan 

yang dilakukan oleh pendidik kepada peserta didik yang menimbulkan 

dampak yang tidak baik (penderitaan atau perasaan tidak enak) terhadap 

anak didiknya berupa denda atau sanksi yang ditimbulkan oleh tindakan 

yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan agar anak didik 

menyadari kesalahan yang telah diperbuatnya agar tidak mengulanginya 

lagi dan menjadikan anak itu baik sesuai dengan tujuan yang hendak 

dicapai. 

2. Pendapat Para Ahli Abad Klasik dan Kontempoler Tentang 

Hukuman (Ta’zir). 

Sebagaimana diketahui bahwa, hukuman dalam pendidikan adalah 

sebagai tuntunan dan perbaikan bukan sebagai tekanan atau balas dendam. 

Maka para ahli didik Islam telah memperhatikan mengenai masalah 

hukuman dalam pendidikan. Mereka sependapat bahwa pencegahan lebih 

baik daripada perawatan.  Pendapat para ahli tentang penggunaan 

hukuman dalam pendidikan, sebagai berikut: 

                                                           
19
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a. Abad Klasik 

Dalam mendidik anak untuk shalat, Rasulullah Saw telah 

memberikan petunjuk: 

“Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan shalat 

apabila sudah mencapai umur tujuh tahun, dan apabila sudah 

mencapai umur sepuluh tahun maka pukullah dia apabila tidak 

melaksanakannya, dan pisahkanlah mereka dalam tempat 

tidurnya.”
20

  

 

b. Abad Pertengahan 

1) al-Ghazali 

Beliau tidak sependapat dengan pendidik yang cepat-cepat 

dan sekaligus memberikan hukuman terhadap anak-anak yang 

berlaku salah dan melanggar peraturan. Hukuman adalah jalan yang 

paling akhir apabila nasehat, teguran dan peringatan belum bisa 

mencegah anak melakukan pelanggara.
21

 

2) Ibnu Miskawaih 

Berangkat dari metode sebelumnya, jika subjek didik tidak 

melaksanakan nilai yang telah diajarkan, maka mereka diberi 

berbagai cara secara bertahap sehingga kembali kepada tatanan nilai 

yang ada, seperti ancaman, kemudian baru hukuman, baik bersifat 

jasmani atau rohani.
22

 

c. Abad Kontemporer 

1) Abdullah Nashih „Ulwan 

                                                           
20

 Abu Dawud, “Sunan Abu Dawud, no. 418 (CD kitab Sembilan Imam),” diakses 1 

November 2016, http://lidwa.com/.  
21

 Zainuddin, Seluk Beluk Pendidikan dari al-Ghazali (Jakarta:Bumi Aksara, 1991), 86. 
22
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Menurut Abdullah Nashih „Ulwan ada lima metode 

pendidikan yang berpengaruh terhadap anak, salah satunya adalah 

Pendidikan dengan hukuman
 
.
23

 

Dari beberapa kriteria hukuman dalam pendidikan di atas, guru 

dituntut sangat peka pada peserta didiknya sehingga dapat memberikan 

hukuman yang tepat dan terhindar dari efek negatif hukuman. Karena itu, 

memahami kondisi kejiwaan dan karakter peserta didik serta jenis 

hukuman yang akan diberikan mutlak diperlukan oleh pendidik. 

3. Program Hukuman dalam Pendidikan Agama Islam 

a. Perencanaan 

Pada hakikatnya perencanaan merupakan suatu rangkaian proses 

kegiatan menyiapkan keputusan mengenai apa yang diharapkan terjadi, 

seperti: peristiwa, keadaan, suasana dan lain sebagainya. Perencanaan 

bukanlah masalah kira-kira, manipulasi atau teoritis tanpa fakta atau 

data yang kongkrit, untuk itu harus disiapkan sebelumnya agar sesuai 

dengan harapan. 

Sebagai panutan dalam pendidikan Islam Rasulullah Saw juga 

melakukan serangkaian perencanaan dalam menyampaikan dakwah 

membimbing umatnya. Sebagai contoh, Ketika Rasulullah Saw. 

menentukan tempat hijrah pertama untuk para sahabatnya ke Ethiopia 

(Habashah), tampak sekali bahwa hal itu tidak lahir dari sebuah gagasan 

yang datang tiba-tiba tanpa perencanaan dan pertimbangan yang matang 

                                                           
23
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terhadap situasi dan kondisi geopolitik dan keagamaan di wilayah 

tersebut. Demikian halnya proses perjalanan hijrah Rasulullah Saw ke 

Madinah mengungkapkan ketelitian dan kecermatan perencanaan yang 

dilakukan oleh Rasulullah Saw. Ketika diawal-awal dakwah Rasulullah 

Saw, tepatnya pada tahun kelima kenabian, Rasulullah menjadikan 

sebuah rumah milik Al-Arqam ibn Al-Arqam al-Makhzumi sebagai 

tempat pertemuan beliau dengan para sahabatnya yang saat itu 

merupakan minoritas dan senantiasa dijadikan objek tekanan dan 

penindasan kaum musyrik Quraish. 

Rasul menggunakan perencanaan dalam berdakwah, 

penyampaian dakwah beliau terbagi menjadi dua periode yaitu periode 

Makkah dan periode Madinah. Pada periode Makkah, beliau 

menekankan pada aspek aqidah tauhid untuk menguatkan keimanan 

kaum muslimin sebelum menerima perintah dan larangan. Pada periode 

Madinah beliau mulai meletakkan dasar-dasar kehidupan sosial, 

perintah dan larangan untuk dijalankan serta mengajarkan tata cara 

kehidupan bernegara. Begitulah strategi yang digunakan Rasul Saw 

dalam mendidik umatnya dilakukan dengan perencanaan dan 

disampaikan dengan metode yang tepat.
24

 

Disini perencanaan merupakan kunci sukses dalam segala 

bentuk kegiatan yang dilakukan. Dalam bidang pendidikan, 

perencanaan terus menjadi perhatian dari waktu ke waktu seiring 
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dengan semakin sadarnya para ilmuan akan arti penting pendidikan bagi 

pembangunan masyarakat dan bangsa. Perencanaan pendidikan menjadi 

hal yang sangat penting untuk dibicarakan sejak abad ke-18.  

1) Pengertian Perencanaan 

Perencanaan dalam bahasa Inggris disebut “plan” yang 

dalam Oxford English Dictionary berarti a detailed proposal for 

doing or achieving something. Sedangkan dalam bahasa 

Indonesia berasal dari kata dasar rencana yang artinya konsep, 

rancangan, atau program, dan perencanaan berarti proses, perbuatan, 

cara merencanakan. Sedangkan perencanaan dalam bahasa Arab 

adalah (Khutthothun) ُخَّطط dan perencanaan pendidikan bisa disebut 

sebagai تخّطيط الَّتْزِتَيُح (Takhthithu at-tarbiyah).
25

 

Secara terminologi pengertian perencanaan banyak 

dikemukakan oleh para ahli perencanaan. Seperti halnya Kaufman 

sebagaimana dikutip Harjanto, Perencanaan adalah suatu proyeksi 

tentang apa yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan absah 

dan bernilai. Bintaro Tjokroaminoto mendefinisikan perencanaan 

sebagai proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis 

yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun 

Pramuji Atmosudirdjo mendefinisikan perencanaan sebagai 

perhitungan dan penentuan tentang sesuatu yang akan dijalankan 

                                                           
25

 Ibid.   
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dalam rangka mencapai tujuan tertentu, siapa yang melakukan, 

bilamana, dimana, dan bagaimana melakukannya.
26

 

Berbagai pendapat diatas menyiratkan bahwa perencanaan 

merupakan proses yang berisi kegiatan-kegiatan berupa pemikiran, 

perhitungan, pemilihan, dan penentuan dimana semua itu dilakukan 

dalam rangka tercapainya tujuan tertentu. Oleh karena itu, 

perencanaan harus dimulai dari penetapan tujuan yang akan dicapai 

melalui análisis kebutuhan, kemudian menetapkan langkah-langkah 

yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.  

Islam telah memandang perencanaan sebagai sesuatu yang 

penting hingga menganjurkan para pemeluknya untuk 

memperhatikan hal tersebut. Sebagaimana dalam Q.S. an-Nisa‟: 71, 

Allah SWT berfirman bahwa: 

                          

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bersiap siagalah 

kamu, dan majulah (ke medan pertempuran) berkelompok-kelompok, 

atau majulah bersama-sama.” 

 

Ayat ini sejatinya mengandung perintah untuk melihat 

hukum sebab akibat (causality) yang dalam konteks ini adalah segala 

aspek yang mendukung pertahanan kaum muslimin dari serangan 

kaum kafir. Maksud dari ayat tersebut adalah bahwa persiapan 

memiliki pengaruh terhadap ketercapaian hasil atau tujuan yang 
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telah ditetapkan. Dalam ayat tersebut berimplikasi kepada 

kemenangan kaum muslimin, apabila persiapan yang dilakukan telah 

disusun secara matang. 

Allah SWT juga memerintahkan agar umat Islam 

memperhatikan perencanaan dalam Q.S. al-Anfal: 60 sebagai 

berikut. 

                       

                          

                        

Artinya: “Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka 

kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang 

ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu 

menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang orang selain 

mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah 

mengetahuinya. apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah 

niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan 

dianiaya (dirugikan).” 

 

Dalam ayat ini perencanaan juga berfungsi untuk 

mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang tidak terduga. 

Dalam konteks pendidikan, sangat membantu untuk menumbuhkan 

suasana pendidikan yang baik, dimana akan melahirkan sesuatu yang 

baik pula. Sebab perencanaan dalam pendidikan Islam berorientasi 

pada kemajuan dan kekinian sesuai dengan zaman. 
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2) Macam-macam model perencanaan pendidikan 

Perencanaan merupakan petunjuk mengenai apa yang akan 

dilakukan, akan tetapi jika perencanaan tersebut disusun dengan 

begitu padat, ketat, kaku, dan tidak manusiawi, maka dapat 

menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian, karenanya 

perencanaan untuk menjadi alat yang berguna menurut Harjanto 

perlu juga dipakai dalam suatu kombinasi yang harmonis dengan alat 

lainnya seperti pengawasan dan evaluasi. Lebih lanjut ia 

mengatakan, suatu rencana yang baik senantiasa menjadi alat 

petunjuk arah dan sekaligus merupakan kiat yang lentur dan 

fleksibel. 

Ada beberapa model perencanaan pendidikan yang 

dikemukakan para ahli pendidikan, diantaranya Dr. Nanang Fattah 

dan Dr. Husaini Usman mengemukakan empat model perencanaan 

pendidikan, yaitu: model perencanaan komprehensif, model target 

setting, model costing dan keefektifan biaya, serta model PPBS. 

Model perencanaan komperehensif. Model ini terutama 

digunakan untuk menganalisis perubahan-perubahan dalam system 

pendidikan secara keseluruhan. Di samping itu berfungsi sebagai 

suatu patokan dalam menjabarkan rencana-rencana yang lebih 

spesifik ke arah tujuan-tujuan yang lebih luas. 

Model target setting. Model ini diperlukan dalam upaya 

melaksanakan proyeksi ataupun memperkirakan tingkat 
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perkembangan dalam kurun waktu tertentu. Dalam persiapannya 

dikenal: Model untuk menganalisis demografis dan proyeksi 

penduduk; Model untuk memproyeksikan enrolmen (jumlah siswa 

terdaftar) sekolah; dan Model untuk memproyeksikan kebutuhan 

tenaga kerja. 

Model costing dan keefektifan biaya. Model ini sering 

digunakan untuk menganalisis proyek-proyek dalam kriteria efisien 

dan efektifitas ekonomis. Dengan model ini dapat diketahui proyek 

yang paling fleksibel dan memberikan suatu perbandingan yang 

paling baik di antara proyek-proyek yang menjadi alternatif 

penanggulangan masalah yang dihadapi. Penggunaan model ini 

dalam pendidikan didasarkan pada pertimbangan bahwa pendidikan 

itu tidak terlepas pada pertimbangan bahwa pendidikan itu tidak 

terlepas dari masalah pembiayaan. Dan, dengan sejumlah biaya yang 

dikeluarkan selama proses pendidikan, diharapkan dalam kurun 

waktu tertentu dapat memberikan benefit tertentu. 

Model PPBS. PPBS (planning, programming, budgeting 

system) bermakna bahwa, perencanaan, penyusunan program dan 

penganggaran dipandang sebagai suatu system yang tak terpisahkan 

satu sama lainnya. PPBS merupakan suatu proses yang komprehensif 

untuk pengambilan keputusan yang lebih efektif. Beberapa ahli 

memberikan pengertian, antara lain: Kast Rosenzweig 

mengemukakan bahwa PPBS merupakan suatu pendekatan yang 
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sistematik yang berusaha untuk menetapkan tujuan, mengembangkan 

program-program, untuk dicapai, menemukan besarnya biaya dan 

alternative dan menggunakan proses penganggaran yang 

merefleksikan kegiatan program jangka panjang. Sedangkan Harry J. 

Hartley mengemukakan bahwa PPBS merupakan proses 

perencanaan yang komprehensif yang meliputi program budget 

sebagai komponen utamanya.  

Berdasarkan kedua pengertian tersebut di atas, dapat di 

simpulkan bahwa, PPBS merupakan pendekatan yang sistematik. 

Oleh karena itu, untuk menerapkan PPBS diperlukan pemahaman 

tentang konsep dan teori system. PPBS merupakan suatu proses 

perencanaan komprehensif. Penerapannya hanya dimungkinkan 

untuk masalah-masalah yang kompleks dan dalam organisasi yang 

dihadapkan pada masalah yang rumit dan komprehensif. 

Untuk memahami PPBS secara baik, maka perlu kita 

perhatikan sifat-sifat esensial dari sistem ini. Esensi dari PPBS 

adalah sebagai berikut: a) Memperinci secara cermat dan 

menganalisis secara sistematik terhadap tujuan yang hendak dicapai; 

b) Mencari alternatif-alternatif yang relevan, cara yang berbeda-beda 

untuk mencapai tujuan; c) Menggambarkan biaya total dari setiap 

alternatif, baik langsung ataupun tidak langsung, biaya yang telah 

lewat ataupun biaya yang akan dating, baik biaya yang berupa uang 

maupun biaya yang tidak berupa uang; d) Memberikan gambaran 
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tentang efektifitas setiap alternatif dan bagaimana alternatif itu 

mencapai tujuan; e) Membandingkan dan menganalisis alternatif 

tersebut, yaitu mencari kombinasi yang memberikan efektivitas yang 

paling besar dari sumber yang ada dalam pencapaian tujuan. 

3) Macam-macam metode perencanaan pendidikan 

Ada banyak metode yang digunakan dalam perencanaan, 

akan tetapi yang biasa dipakai dalam perencanaan pendididkan 

adalah yang ditemukan oleh Augus W Smith dan Nanang Fattah 

menyebutkan ada 8 metode perencanaan pendidikan, yaitu: metode 

mean-ways-end analysis (analisis mengenai alat-cara-tujuan); 

metode input-output analysis (analisis masukan dan keluaran); 

metode econometric analysis (analisis ekonometrik); metode cause-

effect diagram (diagram sebab akibat); metode delphi; metode 

heuristik (prosedur penelitian ilmiah); metode life-cycle analysis 

(analisis siklus kehidupan); dan metode value-added analysis 

(analisis nilai tambah) 

Metode mean-ways-end analysis (analisis mengenai alat-

cara-tujuan). Metode ini digunakan untuk meneliti sumber-sumber 

dan alternatif untuk mencapai tujuan tertentu. Tiga hal yang perlu 

dianalisis dalam metode ini, yaitu: means yang berkaitan dengan 

sumber-sumber yang diperlukan, ways yang berhubungan dengan 

cara dan alternatif tindakan yang dirumuskan dan bakal dipilih dan 
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ends yang berhubungan dengan tujuan yang hendak dicapai. Ketiga 

aspek tersebut ditelaah dan dikaji secara timbal balik. 

Metode input-output analysis (analisis masukan dan 

keluaran). Metode ini dilakukan dengan mengadakan pengkajian 

terhadap interelasi dan interdependensi berbagai komponen masukan 

dan keluaran dari suatu sistem. Metode ini dapat digunakan untuk 

menilai alternatif dalam proses transformasi. 

Metode econometric analysis (analisa ekonometrik). Metode 

ini menggunakan data empirik, teori ekonomi dan statistika dalam 

mengukur perubahan dalam kaitan dengan ekonomi. Metode 

ekonometrik mengembangkan persamaan-persamaan yang 

menggambarkan hubungan ketergantungan di antara variable-

variabel yang ada dalam suatu sistem. 

Metode cause-effect diagram (diagram sebab akibat). Metode 

ini digunakan dalam perencanaan dengan menggunakan sikuen 

hipotetik untuk memperoleh gambaran tentang masa depan. Metode 

ini sangat cocok untuk perencanaan yang bersifat strategik. 

Metode Delphi. Menurut Nanang Fattah, metode Delphi 

bertujuan untuk menentukan sejumlah alternative program. 

Mengeksplorasi asumsi-asumsi atau fakta yang melandasi 

“judgments” tertentu dengan mencari informasi yang dibutuhkan 

untuk mencapai suatu consensus. Biasa metode ini dimulai dengan 

melontarkan suatu masalah yang bersifat umum untuk diidentifikasi 
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menjadi masalah yang lebih spesifik. Partisipan dalam metode ini 

biasanya orang yang dianggap ahli dalam disiplin ilmu tertentu. 

Sedangkan menurut Sudjana, metode Delphi digunakan 

untuk menghimpun keputusan-keputusan tertulis yang diajukan oleh 

calon peserta didik atau para pakar yang tempat tinggalnya tersebar 

dan mereka tidak dapat berkumpul atau bertemu muka dalam 

menentukan keputusan ini. Metode ini pada dasarnya merupakan 

proses kegiatan kelompok dengan menggunakan jawaban-jawaban 

tertulis dari para calon peserta didik atau para pakar terhadap 

rancangan keputusan yang diajukan secara tertulis kepada mereka. 

Kegiatan ini bertujuan untuk melibatkan calon peserta didik atau 

pakar dalam membuat keputusan, sehingga keputusan itu lebih 

berbobot dan menjadi milik bersama. 

Metode heuristic (prosedur penelitian ilmiah). Metode ini 

dirancang untuk mengeksplorasi isu-isu dan untuk mengakomodasi 

pandangan-pandangan yang bertentangan atau ketidakpastian. 

Metode ini didasarkan atas seperangkat prinsip dan prosedur yang 

mensistematiskan langkah-langkah dalam usaha pemecahan 

masalah. 

Metode life-cycle analysis (analisa siklus kehidupan). Metode 

ini digunakan terutama untuk mengalokasikan sumber-sumber 

dengan memperhatikan siklus kehidupan menghenai produksi, 

proyek, program atau aktivitas. Dalam kaitan ini seringkali 
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digunakan bahan-bahan komperatif dengan menganalogkan data, 

langkah-langkah yang ditempuh dalam metode ini adalah: Fase 

Konseptualisasi; Fase Spesifikasi; Fase Pengembangan Prototype; 

Fase Pengujian dan Evaluasi; Fase Operasi; dan Fase Produksi. 

Metode ini bisa dipergunakan dalam bidang pendidikan 

terutama dalam mengalokasikan sumber-sumber pendidikan dengan 

melihat kecenderungan-kecenderungan dari berbagai aspek yang 

dapat dipertimbangkan untuk merumuskan rencana dan program. 

Metode value added análysis (analisa nilai tambah). Metode 

ini digunakan untuk mengukur keberhasilan peningkatan produksi 

atau pelayanan. Dengan demikian, kita dapat mendapatkan gambaran 

singkat tentang kontribusi dari aspek tertentu terhadap aspek lainnya. 

b. Pelaksanaan 

Pelaksanaan atau pergerakan yang dilakukan setelah organisasi 

memiliki perencanaan dan melakukan pengorganisasian dengan 

memiliki struktur organisasi termasuk tersedianya personil sebagai 

pelaksanaan sesuai dengan unit atau satuan kerja yang dibentuk. 

Ramayulis mengungkapkan bahwa, fungsi pengorganisasian 

(organizing) dalam sistem manajemen pendidikan Islam adalah 

dorongan yang didasari oleh prinsip-prinsip religious kepada anggota 

dalam sistem organisasi, sehingga anggota tersebut melaksanakan 

tugasnya dengan sungguh-sungguh dan penuh semangat. Dalam 

pergerakan ini, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan, yaitu: 



29 
 

keteladanan, konsistensi, keterbukaan, kelembutan, dan kebijakan. 

Semua prinsip tersebut akan mempercepat dan meningkatkan kualitas 

pergerakan.
27

 

Perencanaan pendidikan harus mengkaji pola-pola dan 

kecenderungan yang umum dan menonjol dari manusia, tempat, 

pergerakan, ekonomi, dan aktivitas. Prinsip perencanaan khususnya 

dalam lingkungan fisik, berkaitan dengan perencanaan kegiatan 

pendidikan. Perencanaan pendidikan hendaknya memperhatikan empat 

hal, yaitu: aktivitas yang tercakup dalam berbagai intuisi pendidikan; 

kebutuhan manusia akan institusi pendidikan; perencanaan fasilitas fisik 

yang berkaitan dengan proses dan teknik; dan administrasi gedung dan 

peralatan sekolah. 

c. Evaluasi  

Evaluasi merupakan ketercapaian suatu tujuan kegiatan. Dengan 

evaluasi, suatu kegiatan dapat diketahui atau ditentukan taraf 

kemajuannya. Berhasil atau tidaknya pendidikan Islam dalam mencapai 

tujuannya dapat dilihat setelah dilakukan evaluasi terhadap output yang 

dihasilkannya. Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkir menyatakan bahwa, 

untuk mengetahui pencapaian tujuan pembelajaran atau kompetensi 

yang diharapkan oleh peserta didik diperlukan melalui evaluasi. 

Penilaian atau evaluasi digunakan sebagai alat untuk menentukan suatu 
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tujuan pendidikan dicapai atau tidak, atau untuk melihat sejauhmana 

hasil belajar siswa sudah mencapai tujuannya.
28

 

Evaluasi secara etimologi berasal dari bahasa Inggris 

evaluation, yang berarti penilaian dan penaksiran. Dalam bahasa Arab, 

dijumpai istilah imtihan, yang berarti ujian, dan khataman, yang berarti 

cara menilai hasil akhir dari proses kegiatan. Sementara secara 

terminologis, terdapat berbagai definisi evaluasi yang dikemukakan 

beberapa ahli. Abudin Nata mendefinisikan evaluasi sebagai suatu 

proses membandingkan situasi yang ada dengan kriteria tertentu dalam 

rangka mendapatkan informasi dan menggunakannya untuk menyusun 

penilaian dalam rangka membuat keputusan.
29

 Selanjutnya, Oemar 

Hamalik mengartikan evaluasi sebagai suatu proses penaksiran terhadap 

kemajuan, pertumbuhan, dan perkembangan peserta didik untuk tujuan 

pendidikan.
30

 

Beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa, evaluasi 

adalah suatu proses mengumpulkan informasi tentang kemajuan, 

pertumbuhan, dan perkembangan peserta didik untuk kemudian 

dilakukan penilaian dalam rangka membuat keputusan.  

Menurut Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkir, evaluasi 

pendidikan Islam adalah suatu kegiatan untuk menentukan taraf 

kemajuan suatu aktivitas di dalam pendidikan Islam. Program evaluasi 
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ini diterapkan dalam rangka mengetahui tingkat keberhasilan seorang 

pendidik dalam menyampaikan materi pelajaran, menemukan 

kelemahan-kelemahan yang dilakukan, baik berkaitan dengan materi, 

metode, fasilitas, dan sebagainya.
31

 

M. Arifin mendefinisikan evaluasi pendidikan Islam sebagai 

suatu cara atau tehnik penilaian terhadap tingkah laku anak didik 

berdasarkan standar perhitungan yang bersifat komprehensif dari 

seluruh aspek-aspek kehidupan mental-psikologis dan spiritual religius, 

karena manusia bukan saja sosok pribadi yang tidak hanya bersikap 

religius, melainkan juga berilmu dan berketerampilan yang sanggup 

beramal dan berbakti kepada Tuhan dan masyarakatnya.
32

 

Beberapa penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa evaluasi 

pendidikan Islam adalah suatu kegiatan penilaian terhadap tingkah laku 

peserta didik dari segala aspek-aspek mental-psikologis dan spiritual 

religius dalam pendidikan Islam. 

Terdapat tujuh elemen yang harus dilakukan dalam melakukan 

evaluasi, yaitu: penentuan fokus yang akan di evaluasi; penyusunan 

desain evaluasi; pengumpulan informasi; analisis dan interpretasi 

informasi; pembuatan laporan; pengolahan evaluasi; dan evaluasi untuk 

evaluasi. Selanjutnya, dalam pengembangan sebuah evaluasi diperlukan 

pengetahuan tentang model-model evaluasi, khususnya dalam bidang 

pendidikan, agar diperoleh hasil sesuai dengan tujuan yang diinginkan. 
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Sukardi menjelaskan, terdapat lima model evaluasi yang dapat 

digunakan sebagai acuan, yaitu: model Tyler; model sumatif-formatif; 

model countenance; model CIPP; dan model connaisance.
33

 

 

E. Tinjauan Pustaka 

Berhubungan dengan beberapa penelitian sebelumnya, penulis 

menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan tema yang diangkat 

oleh penulis, diantaranya: 

Penelitian Muh. Nawawi B, yang berjudul “Pendekatan Behavioristik 

Skinner dalam Pembelajaran Akhlak: Kajian Metode Pembelajaran Akhlak 

anak Usia dini Prasekolah Berdasarkan Kurikulum Departemen Agama.”
34

 

Penelitan ini bertujuan mengungkapkan bagaimana pendekatan behavioristik 

Skinner dalam pembelajaran akhlak anak usia prasekolah berdasarkan 

kurikulum departemen agama, meliputi: 1) Munculnya teori belajar dan 

konsep pembelajaran behavioris Skinner, 2) Perkembangan akhlak dan nilai-

nilai agama anak usia prasekolah, 3) Pembelajaran anak usia prasekolah 

berdasarkan kurikulum Departemen Agama, 4) Strategi pembelajaran akhlak 

anak usia prasekolah, 5) Pendekatan behavioristik Skinner dalam 

pembelajaran akhlak anak usia prasekolah berdasarkan kurikulum 

Departemen Agama.  
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Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh Muh. Nawawi B, sebagai 

berikut: adaptasi pendekatan behavioristik skinner dalam pembelajaran 

akhlak anak usia prasekolah dalam kurikulum Departemen  Agama cocok 

untuk digunakan bagi para pendidik. Untuk mencapai hal itu, guru dapat 

menggunakan materi pembelajaran akhlak yang sudah ada dalam kurikulum 

Departemen Agama, yaitu: akhlak kepada Allah, manusia dan lingkungan. 

Agar pembelajaran anak bervariasi, guru dapat memilih salah satu strategi 

yang tepat diantaranya: pengalaman, cerita, pembiasaan, keteladanan, dan 

sugesti, serta menciptakan sistem pengkondisian pembelajaran dengan 

mengoptimalkan penguatan (reinforcement) untuk tujuan pembelajaran 

akhlak anak. 

Penelitian Hudhia Rosydiana dengan judul “Konsep Skinner Tentang 

Pembentukan Perilaku Pada Pendidikan anak Usia dini (Studi terhadap TK 

Islam Al Qomar Banyuwangi).”
35

 Latarbelakang penelitian yang dilakukan 

oleh Hudhia Rosydiana, bahwa pada perkembangan anak usia dini merupakan 

masa pembentukan  perilaku. Oleh karena itu, sebagai pendidik berusaha 

memberikan pembelajaran dan contoh yang baik kepada anak didik.  

Hasil penelitian Hudhia Rosydiana menunjukkan bahwa, konsep 

Skinner tentang pembetukan perilaku dalam pendidikan anak usia dini cukup 

relevan untuk digunakan bagi para pendidik. TK Islam Al Qomar telah 

menunjukkan hal tersebut dalam metodenya tertuang dalam proses 

pembelajaran, yaitu bercerita, bermain, dan pembiasaan. Karena itu, konsep 
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Skinner dapat diimplementasikan dalam metode tersebut terutama pada 

metode pembiasaan. TK Islam Al-Qomar melakukan pembiasaan terhadap 

anak didik setiap kegiatan dengan mengoptimalkan penguatan 

(reinforcement). Sehingga anak memiliki perilaku yang bermuara pada akhlak 

terpuji dan penanaman nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. 

Selanjutnya, penelitian Andi Saputra, dengan judul “Telaah Atas 

Pemikiran Pendidikan Burrhus Frederic Skinner dalam Karya Walden Two 

Ditinjau dari Perspektif filsafat Pendidikan Islam.”
36

 penelitian ini 

dilatarbelakangi oleh gagasan yang diusung oleh Skinner dalam buku Walden 

Two bersesuaian dengan tujuan pendidikan nasional dan tujuan pendidikan 

Islam yaitu membentuk pribadi-pribadi yang baik, mengingat arus globalisasi 

melalui kemajuan teknologi saat ini telah menimbulkan berbagai patologi dan 

krisis moral.  

Adapun hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut: 1) Hakikat 

pendidikan Skinner dalam buku Walden Two dibangun atas dasar konsep 

manusia dalam basis filosofisnya yang empiris. Dengan demikian, maka yang 

menjadi target dari pendidikan adalah pada aspek akal dan fisik saja. 2) 

Dalam buku Walden Two, pendidikan tidak lain adalah pengembangan 

potensi manusia, pembentukan kepribadian, kecerdasan dan mental yang 

didasarkan pada empirisme radikal. Maka konsekuensinya adalah tidak 

mengakui nilai-nilai absolut seperti yang terdapat dalam agama. Sedangkan 

dalam pandangan filsafat pendidikan Islam, proses pendidikan didasarkan 
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pada nilai-nilai absolut yang dapat membimbing kepribadian, fikiran dan 

kemampuan dasar agar tumbuh dan berkembang. 3) Proses pendidikan dalam 

buku Walden Two terintegrasi total dengan masyarakat sehingga proses yang 

berlangsung secara terus menerus sepanjang hayat, agar manusia bisa selalu 

berkembang demi kebahagiaan dalam hidupnya. Filsafat pendidikan Islam 

juga memiliki prinsip pendidikan seumur hidup. Namun, prinsip pendidikan 

seumur hidup selain untuk mencari kebahagiaan di dunia, tetapi yang lebih 

diutamakan adalah untuk mencari ridha Allah untuk kebahagiaan di akhirat 

kelak. 4) Pemikiran pendidikan Skinner dalam buku Walden Two pada 

hakikatnya memiliki tujuan utama yakni menghadapkan para peserta didik 

pada tantangan, ancaman, hambatan-hambatan atau gangguan-gangguan agar 

memiliki kecerdasan dan ketenangan batin, sehingga memiliki pengendalian 

diri dan akhlak mulia. 5) Relevansi pemikiran pendidikan Skinner dalam 

buku Walden Two untuk menghadapi arus globalisasi saat ini ialah 

pembentukan sikap dan kepribadian melalui pengkondisian lingkungan, untuk 

menangkal pengaruh negatif dari globalisasi, agar tidak terbawa pada 

kehancuran moral dan mental. 

Penelitan yang dilakukan oleh Fachrur Rozi, dengan judul “Aspek-

Aspek Pendidikan Islam Terhadap Anak (Perspektif Abdullah Nashih 

„Ulwan).”
37

 Penelitian ini adalah kajian pemikiran yang secara khusus hanya 

akan mengkaji aspek-aspek pendidikan Islam terhadap anak perspektif 

Abdullah Nashih „Ulwan, yaitu: aspek iman, fisik, intelektual, moral, sosial, 
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psikis, serta seksual. Sehingga fokus pembahasannya menjadi lebih sempit 

dan mendalam, sekaligus menjadi pembeda dengan penelitian lainnya.  

Hasil penelitiam menunjukkan bahwa pemikiran „Ulwan ini termasuk 

pemikiran yang dirumuskan secara komprehensif sebab upayanya untuk 

mensistematisasikan ketujuh aspek itu digali secara mendalam. Namun, 

dalam pemikiran „Ulwan ini juga memiliki kelemahan, yaitu pada konsep  

yang ditawarkan „Ulwan tentang aspek-aspek pendidikan Islam terhadap anak 

adalah kekurangberaniannya memberikan interpretasi terhadap berbagai teks 

(dalil) yang ia paparkan sebagai landasan pendapatnya. Ia hanya menuliskan 

apa adanya, sehingga tawaran pemikirannya terkesan mengulang-ulang dan 

terpaku pada pemikiran klasik (salaf), yang pada gilirannya membuat konsep 

yang ditawarkannya tidak mudah diterapkan. 

Penelitian Zainuddin, dengan judul “Studi Komparasi Konsep 

Hukuman Dalam Pendidikan Islam Menurut Abdullah Nashih „Ulwan dengan 

Al-Ghazali.”
38

 Penelitian ini membahas secara mendalam pemikiran-

pemikiran Abdullah Nashih „Ulwan dan Al-Ghazali khususnya yang 

berkenaan dengan konsep hukuman dalam pendidikan Islam, kemudian 

mengkomparasikan atau membandingkan pemikiran-pemikiran mereka 

sehingga penelitian ini dapat memberikan sumbangan terhadap 

perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan konsep 

hukuman dalam pendidikan Islam. 
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Berdasarkan pengamatan penulis, penelitian terdahulu yang 

berhubungan dengan wacana yang membahas tentang metode rnendidik anak 

melalui Hukuman dalam Pendidikan: Studi Komparatif Pemikiran Abdullah 

Nashih „Ulwan dengan B.F.Skinner, belum ada. Sehingga penelitian ini layak 

untuk dilanjutkan. 

 

F. Metode Penelitian 

Dalam perspektif paradigma yang dianut, penelitian dibagi menjadi 

dua macam, yaitu penelitian kuantitatif dan kualitatif. Yang disebutkan 

terakhir, pada dasarnya mengacu pada context of discovery, karena kerja 

penelitian ini mengharapkan penemuan sesuatu melalui kerangka berfikir 

induktif. Berkaitan dengan penelitian yang diajukan oleh penulis, perlu 

dijabarkan beberapa hal mengenai signifikansi metode penelitian yang 

digunakan. Karena pemilihan metode yang tepat dapat menjadi jaminan 

kevalidan suatu penelitian. 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian literatur (library research) 

yang bersifat kualitatif. Artinya, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji 

secara ilmiah literatur-literatur kepustakaan yang relevan dengan tema 

penelitian ini. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitik. Penelitian 

ini di maksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu 
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variabel atau tema, gejala atau keadaan yang ada, yaitu keadaan gejala 

menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.
39

  

Metode ini untuk memecahkan masalah yang aktual dengan jalan 

mengumpulkan data, menyusun atau mengklasifikasinya, menganalisis 

dan menginterpretasikannya.
40

 

2. Teknik Sumber Data 

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data menggunakan 

metode dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data dalam penelitian 

dipakai untuk memperoleh data-data yang bentuknya catatan, transkip, 

jurnal, buku, surat kabar, majalah, dokumen, peraturan, agenda, dan 

sebagainya.
41

  

Data di bagi kedalam tiga bagian, yaitu data primer, data sekunder, 

dan data tersier. Data primer adalah sumber informasi yang secara 

langsung berkaitan dengan tema yang menjadi pokok pembahasan dalam 

penelitian ini, data tersebut antara lain yaitu: Buku Tarbiyatul Aulad fil 

Islami karya Abdullah Nashih „Ulwan; Buku Science and Human 

Development karya B.F. Skinner; dan Buku Walden Two karya B.F. 

Skinner. 

Data sekunder adalah sumber informasi yang secara tidak langsung 

berkaitan dengan persoalan yang menjadi pembahasan dalam penelitian. 

Adapun yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data 
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tertulis berupa, buku, majalah, surat kabar, artikel, jurnal dan sebagainya 

yang dipandang relevan dan mendukung penelitian, antara lain yaitu: Buku 

Bijak Menghukum siswa karya Mamiq Gaza; Buku Pedidikan Islam di 

Rumah, Sekolah dan Masyarakat karya Abdurrahman An-Nahlawi; Buku 

Pendidikan Anak dalam Islam, terjemahan M. Djamaluddin Miri, jilid 1-2; 

Ilmu Pengetahuan dan Perilaku Manusia, terjemahan Maufur; Buku 

Pendidikan dalam Perspektif Al-Qur‟an karya Suyudi; Buku Mencetak 

Pembelajar Menjadi Insan Paripurna (Filsafat Pendidikan Islam) karya 

Maragustam Siregar; dan Buku Empat Puluh Strategi Pembelajaran 

Rasulullah karya Abd al-Fattah Abu Ghuddah. 

Data tersier adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap 

data primer dan data sekunder. Data tersier ini juga dapat diartikan sebagai 

suatu kumpulan dan kompilasi sumber primer dan sumber sekunder. 

Contoh sumber tersier ini dapat ditemukan pada bibliografi, katalog 

perpustakaan, ensiklopedi dan daftar bacaan. 

3. Analisis Data 

Usaha terakhir yang dilakukan setelah pengumpulan data adalah 

menganalisisnya. Dalam rangka memecahkan permasalahan dan untuk 

ketepatan dalam menganalisis, penulis menggunakan metode-metode 

tertentu. Di antaranya ada beberapa metode analisis yang digunakan, yaitu: 

descriptif analysis, content analysis, historical analysis, dan comparative 

analysis. 
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Descriptive analysis. Metode ini berusaha untuk mendeskripsikan 

fenomena yang diselidiki dengan cara melukiskan dan mengklasifikasikan 

fakta atau karakteristik fenomena tersebut secara faktual dan cermat. Hal 

ini bisa mengenai kondisi, pendapat, proses, akibat atau efek yang terjadi 

atau kecenderungan baik berkenaan dengan masa kini atau juga 

memperhitungkan peristiwa masa lampau dan pengaruhnya terhadap 

kondisi masa kini. Penelitian ini digunakan untuk menjawab pertanyaan 

tentang apa atau bagaimana keadaan sesuatu (fenomena, kejadian tersebut) 

dan melaporkan sebagaimana adanya. Karena sifatnya alamiah, deskriptif 

tidak dimaksudkan untuk menguji teori hingga tidak ada manipulasi 

perlakuan terhadap subjek maupun variabel.
42

 

Merujuk pengertian yang diuraikan oleh Paulin V. Young 

merumuskan “Content analysis is a research technique for the systematic, 

objective, and quantitative, schedules, and other linguistic axpressions, 

writen or oral.”
43

 Berangkat dari definisi ini, kegunaan content analysis 

untuk keperluan mendeskripsikan secara objektif, sistematis tentang isi 

dan manifestasi konsep hukuman dalam pendidikan. 

Historical Analysis (metode historis) dalam penelitian adalah, 

prosedur pemecahan dengan mempergunakan data atau informasi masa 
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lalu yang bernilai sebagai peninggalan. Dengan metode ini dapat 

diungkapkan kejadian atau keadaan sesuatu yang terjadi di masa lalu 

terlepas dari keadaan pada masa sekarang. Di samping itu, dapat pula 

diungkapkan kondisi sesuatu pada masa sekarang dihubungkan dengan 

peristiwa yang berkenaan dengan masa lampau.
44

 Kegunaannya dalam 

penelitian ini menjadi jembatan untuk menganalisis data yang bermuatan 

sejarah. 

Penulis juga menggunakan comparative analysis. Menurut 

Aswarni Sudjud, penelitian komparasi akan dapat menentukan persamaan 

dan perbedaan tentang benda, orang, prosedur kerja, ide, kritik terhadap 

orang, kelompok, atau membandingkan kesamaan dan perubahan-

perubahan pandangan orang, group atau negara, terhadap kasus, orang, 

peristiwa, ataupun ide. Senada dengan Van Dalen yang mengatakan bahwa 

penelitian komparasi adalah suatu penelitian yang ingin membandingkan 

dua atau tiga kejadian dengan melihat penyebab-penyebabnya.
45

 

Analisis ini berguna untuk membandingkan pemikiran Abdullah 

Nashih „Ulwan dengan B.F. Skinner tentang hukuman dalam pendidikan. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Agar tesis ini lebih mudah dipahami, maka penelitian ini disusun 

dengan sistematika sebagai berikut: 
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Bab I: Pendahuluan, yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan dan kegunaan penelitian, landasan teori, tinjauan pustaka, metode 

penelitian, dan sistematika pembahasan tesis.  

Bab II: Kajian mengenai konsep hukuman dalam pendidikan, berisi 

tentang pengertian hukuman dalam pendidikan, kelebihan dan kekurangan 

hukuman, syarat-syarat mengaplikasikan hukuman, prinsip-prinsip pemberian 

hukuman, bentuk-bentuk hukuman, faktor-faktor pembentukan hukuman, 

tujuan dan fungsi hukuman, dan dampak pemberian hukuman.  

Bab III: Mengilustrasikan pemikiran Abdullah Nashih „Ulwan dan 

B.F. Skinner tentang hukuman dalam pendidikan, berisi tentang biografi 

singkat Abdullah Nashih „Ulwan dan B.F. Skinner, karya-karya Abdullah 

Nashih „Ulwan dan B.F. Skinner, serta pemikiran Abdullah Nashih „Ulwan 

dan B.F. Skinner tentang hukuman dalam pendidikan. 

Bab IV: Analisis perbandingan pemikiran Abdullah Nashih „Ulwan 

dan B.F.Skinner, serta relevansi pemikiran kedua tokoh tersebut tentang 

hukuman dalam pendidikan untuk masa sekarang ini. 

BAB V: Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran. 

 


