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BAB III 

PEMIKIRAN ABDULLAH NASHIH ‘ULWAN DAN B.F. SKINNER 

TENTANG HUKUMAN DALAM PENDIDIKAN 

 

A. Pemikiran Abdullah Nashih ‘Ulwan 

1. Biografi Abdullah Nashih ‘Ulwan 

Abdullah Nashih „Ulwan adalah seorang ulama yang sangat 

dikagumi dari sudut perjuangan dan tulisannya, apa yang ditulis 

menggambarkan pribadinya yang sangat luhur dan murni. Abdullah Nashih 

„Ulwan dilahirkan pada tahun 1928 M di daerah Qadhi Askar yang terletak 

di Bandar Halb, Syria. Beliau dibesarkan di dalam keluarga yang berpegang 

teguh pada agama dan mementingkan akhlak Islam dalam pergaulan dan 

muamalat sesama manusia. Ayahnya, Syeikh Said „Ulwan adalah seorang 

yang dikenal dikalangan masyarakat sebagai seorang ulama dan tabib yang 

disegani.  

Selain dari menyampaikan risalah Islam di seluruh pelosok Madinah 

Halb, beliau juga menjadi tumpuan untuk mengobati berbagai penyakit 

dengan ramuan akar kayu yang dibuat sendiri. Ketika merawat pasien, 

lidahnya senantiasa membaca al-Qur‟an dan menyebut nama Allah. Syeikh 

Said „Ulwan senantiasa mendoakan semoga anak-anaknya sebagai seorang 

ulama „murabbi‟ yang dapat memandu masyarakat. Allah memperkenankan 
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doa beliau dengan lahirnya Abdullah Nashih „Ulwan sebagai ulama 

„murabbi‟ pendidik rohani dan jasmani yang disegani di abad ini.
1
 

Abdullah Nashih „ulwan memulai pendidikan tingkat rendahnya 

(ibtidaiyah) di kota Halb. Kemudian setelah berusia 15 tahun, Syeikh Said 

„Ulwan memasukkan beliau ke Madrasah Agama untuk mempelajari ilmu 

agama dengan cara yang lebih luas. Ketika itu, beliau sudah menghafal al-

Qur‟an dan sudah mampu menguasai ilmu bahasa Arab dengan baik. 

Semasa di madrasah, beliau menerima bimbingan dari guru-guru mursyid. 

Beliau sangat mengagumi Syeikh Raghib al Tabhakh, seorang ulama Hadits 

di kota Halb. Nashih Ulwan merupakan orang yang sangat cerdas sehingga 

senantiasa menjadi tumpuan rujukan rekan-rekannya di madrasah, selain itu 

juga beliau seorang yang aktif dalam organisasi sehingga mahir berpidato 

dan menjadi ketua kantor penerbitan yang bertanggung jawab dalam 

menerbitkan tulisan ilmiah kepada masyarakat sekitar.
2
 

Abdullah Nashih „Ulwan dikenal sebagai seorang yang berpegang 

teguh pada kebenaran serta mempunyai kemahiran dalam pergaulan dan 

dakwah. Semasa usia remaja beliau sudah gemar membaca tulisan ulama-

ulama terkenal di waktu itu, seperti Dr. Syeikh Mustafa al Sibaei. Pada 

tahun 1949 beliau memperoleh ijazah menengah agama yang mengantarkan 

beliau melanjutkan pendidikan di salah satu Universitas di Mesir dalam 

bidang Syari‟ah Islamiyah. Kemudian Abdullah Nashih „Ulwan memasuki 

Universitas al Azhar pada tahun berikutnya dan memperoleh ijazah pertama 

                                                           
1
 Lihin, “Biografi Abdullah Nashih „Ulwan,” Referensi Makalah, diakses 18 Mei 2016, 

http://www.referensimakalah.com/2013/03/biografi-abdullah-nasih-ulwan.html. 
2
 Ibid. 
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dalam Fakultas Ushuluddin pada tahun 1952. Selanjutnya beliau 

memperoleh gelar magister pendidikan pada tahun 1954 di almamater yang 

sama. Kemudian pada tahun 1982 memperoleh ijazah doctor dari 

Universitas al Sand Pakistan dengan disertasi yang berjudul “fiqh Dakwah 

wa al Da‟iah”.
3
 

Abdullah Nashih „Ulwan setelah pulang dari pendidikannya 

memulai pengabdiannya sepanjang masa sebagai pendakwah. Beliau 

diangkat sebagai guru di sebuah sekolah di kota Halb. Beliaulah orang yang 

pertama memperkenalkan mata pelajaran Tarbiyah Islamiyah sebagai mata 

pelajaran dasar dalam satuan pembelajaran di sekolah tersebut. Selanjutnya, 

mata pelajaran Tarbiyah Islamiyah ini menjadi mata pelajaran dasar yang 

wajib diambil oleh murid-murid menengah di seluruh Syria. Beliau juga 

telah meletakkan tujuan perguruan sebagai senjata tarbiyah yang sangat 

efektif dalam mendidik generasi Negara yang akan datang. Prinsip yang 

digunakan ialah guru sebagai ibu-bapak bagi pelajar, mendidik mereka 

seperti mendidik anak-anak sendiri. Beliau telah meletakkan tujuan yang 

sangat tinggi dalam pendidikan, yaitu membawa dan membimbing pelajar  

kea rah mencintai Islam dan beramal dengannya serta sanggup melakukan 

apa saja untuk kepentingan dan kejayaan Islam.
4
 

Semasa menjadi guru di sekolah tersebut, Abdullah Nashih „Ulwan 

telah menerima berbagai undangan dalam rangka menyampaikan kuliah dan 

                                                           
3
 Welly Kusuma, “Bibliografi Syeikh Dr. Abdullah Nashih „Ulwan,” You said “Why?” I 

said “Why not?”..., 14 Maret 2008, diakses 18 Mei 2016,  http://wellybanget.blogspot.com/2008/ 

03/bibliografi-syeikh-dr-abdullah-nashih.html.  
4
 Lihin, “Biografi Abdullah.” 

http://wellybanget.blogspot.com/2008/%2003/bibliografi-syeikh-dr-abdullah-nashih.html
http://wellybanget.blogspot.com/2008/%2003/bibliografi-syeikh-dr-abdullah-nashih.html
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ceramah di semua tempat, di samping menjadi dosen di beberapa 

Universitas di Syria. Beliau tidak pernah mengenal penat dan letih untuk 

menyebarkan risalah Allah. Sepenuh masanya diberikan untuk dakwah 

Islamiyah. Masjid-masjid di daerah Halb senantiasa dipenuhi oleh orang 

yang datang untuk mendengar kuliahnya, di mana saja beliau pergi 

menyampaikan ceramah dan kuliah pasti dibanjiri ribuan manusia. 

Masyarakat haus akan ilmu pengetahuan dan tarbiyah Islamiyah akan 

menjadikan beliau sebagai tempat rujukan. 

Abdullah Nashih „Ulwan turut berjuang menghapus faham jahiliyah 

dalam pemikiran masyarakat dengan percikan cahaya hidayah rabbani. 

Beliau menggunakan masjid Umar bin Abd. Aziz sebagai tempat 

pendidikan bagi generasi pemuda di Syria. Kuliah yang disampaikan di 

masjid ini meliputi Fiqh, Tafsir dan Sejarah. Di samping member kuliah 

pengajian, Nashih „Ulwan juga telah mendidik pemuda-pemuda dengan 

keahlian pidato dan penulisan serta keahlian dalam berdakwah. Hasil 

daripada pendidikan ini, melahirkan ratusan generasi muda yang berakhlak 

mulia dan menjadi agen penggerak dakwah Islamiyah di Syria.
5
 

Walaupun sibuk dengan tugas menyampaikan risalah Islam di semua 

tempat, Abdullah Nashih „Ulwan juga sangat dikenal di kalangan 

masyarakat sekitar sebagai seorang yang berbudi luhur. Menjalin hubungan 

baik sesame anggota masyarakat dan senantiasa menjalankan pengabdian 

masyarakat apabila diperlukan. Beliau juga mempunyai hubungan yang 

                                                           
5
 Ibid. 



68 

 

sangat erat dengan ulama-ulama Syria serta menjadi anggota Majelis Ulama 

Syria. Beliau sangat dihormati di kalangan para ulama Syria. Beliau adalah 

seorang yang antusias dalam gerakan Islam, mengabdikan diri untuk 

dakwah dan bergabung dengan Ikhwanul Muslimin. Beliau berhubungan 

erat dengan Asy-Syahid Abdul Qadir Audah, Sayyid Qutb dan Al-Ustadz 

Abdul Badi‟ Shaqar.
6
 

Siapa saja yang menelusuri jalan dakwah pasti akan diuji oleh Allah, 

ujian untuk membuktikan kebenaran dakwah yang dibawa serta 

menambahkan keyakinan dan ketergantungan yang utuh hanya kepada 

Allah. Abdullah Nashih „Ulwan juga menerima ujian ini, sehingga memaksa 

beliau meninggalkan Syria pada tahun 1979 menuju Jordan. Semasa di 

Jordan beliau terus menjalankan peranan sebagai Da‟i. menyampaikan 

kuliah dan penjelasan di beberapa tempat. Menerima undangan di masjid-

masjid, perayaan hari besar Islam dan ceramah umum.
7
 

Beliau meninggalkan Jordan pada tahun 1980 setelah mendapat 

tawaran sebagai dosen pada jurusan studi Islam Universitas Malik 

Abd.Aziz, Jeddah, Saudi. Beliau menjadi dosen universitas tersebut, sampai 

beliau bertemu dengan Allah (wafat). Abdullah Nashih Ulwan disenangi 

oleh semua pihak kecuali mereka yang memusuhi Islam. Beliau menjalin 

hubungan yang baik dengan siapa saja. Beliau adalah seseorang yang sangat 

berani menyatakan kebenaran, tidak takut atau gentar kepada siapa pun 

                                                           
6
 Muhammad Abdulloh Suradi, “Dr Abdullah Nashih Ulwan, Selama Nadi Berdenyut 

Pena Senantiasa Menulis,” Taman Ulama Sunnah, 23 Januari 2008, diakses 18 Mei 2016, 

http://tamanulama.blogspot.com/2008/01/dr-abdullah-Nashih-ulwan-selagi-nadi.html.  
7
  Lihin, “Biografi Abdullah.” 

http://tamanulama.blogspot.com/2008/01/dr-abdullah-nasih-ulwan-selagi-nadi.html
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dalam menyatakan kebenaran sekalipun kepada pemerintah. Beliau telah 

meletakkan amanah dalam dakwah sebagai amalan yang wajib kepada umat 

Islam. Semasa di Syria, beliau mengkritik beberapa sistem pemerintah pada 

masa itu dan senantiasa menyeru supaya kembali kepada sistem Islam, 

karena Islam adalah penyelamat. Keadilan Islam adalah rahmat kepada 

umat. 

Keluhuran budi pekerti ajaran Islam yang meresap dalam jiwa beliau 

telah membuat beliau sangat disanjungi oleh ulama dan masyarakat. 

Rumahnya senantiasa dikunjungi oleh banyak orang. Sahabat karib beliau, 

Dr. Muhammad Walid menyatakan, Dr. Abdullah Nashih „Ulwan adalah 

seorang yang sangat peramah, murah senyum kepada siapa saja, tutur 

katanya sangat mudah dipahami, perkataannya senantiasa mengandung 

Nashihat dan peringatan, beliau juga seorang yang tegas dengan prinsip asas 

Islam. 

Abdullah Nashih „Ulwan juga seorang yang sangat benci kepada 

perpecahan dan munculnya banyak aliran dalam Negara Islam. Menyeru 

kepada kesatuan atas nama Islam untuk membina kekuatan umat Islam yang 

semakin pudar. Beliau berpendapat bahwa perpecahan umat Islam perlu 

direnungkan dan dicarikan solusi setiap lapisan umat Islam. Apabila 

membicarakan mengenai kesatuan umat Islam, air matanya pasti tumpah 

menandakan beliau adalah seorang yang sangat cinta akan kesatuan umat 

Islam. Dalam persahabatan, beliau menjalin hubungan dengan siapa saja 

serta senantiasa mengunjungi teman-temannya. Menanyakan kabar serta 
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mementingkan ikatan ukhuwah Islamiyah yang terjalin. Mengulurkan 

bantuan dan pertolongan sekalipun terpaksa bersusah payah untuknya. 

Setelah pulang dari menghadiri pertemuan di Pakistan, beliau 

mengatakan sakit di bagian dada kepada salah seorang dokter di Universitas 

Malik Abd. Aziz. Dokter menyatakan beliau mengalami penyakit di bagian 

hati dan paru-paru. Beliau di masukkan di rumah sakit untuk mendapat 

perawatan para dokter ahli. Beliau mendapat perawatan yang cukup lama di 

rumah sakit ini. Beliau meminta izin untuk keluar dari rumah sakit untuk 

memenuhi janji pertemuan yang terpaksa dibatalkan selama berada di rumah 

sakit. Walaupun dalam keadaan sakit, tugas menyampaikan risalah Islam 

tetap diteruskan dengan semangat. Sakit pada paru-paru dan hati tidak 

menghalangi beliau untuk terus aktif menyampaikan kuliah di Universitas 

dan majlis-majlis pertemuan dan seminar. 

Beliau dimasukkan kedua kalinya ke rumah sakit yang sama setelah 

sakit yang dialaminya semakin parah. Selama dirawat di rumah sakit beliau 

banyak menulis karya ilmiah sebagai penggati member kuliah di luar, di 

samping itu minat membaca kitab-kitab tetap diteruskan. Para dokter dan 

sahabat senantiasa menasehati beliau supaya berhenti membaca dan menulis 

karena akan memperlambat perawatan dan menambah rasa sakit yang di 

alami, tetapi beliau hanya tersenyum dan berterima kasih atas kepedulian 

mereka serta menyatakan selagi tangan, mata dan nadinya masih berdenyut 

selagi itu pula sumbangan kepada dakwah Islam wajib diteruskan. Sellagi 

tangannya mampu memegang pena selagi itulah beliau akan terus menulis. 
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Sehingga pada keadaan beliau tidak bisa bangun, beliau meletakkan bantal 

di atas perut untuk menulis dan membaca. Keadaan ini terus berlangsung 

hingga beliau bertemu Allah. 

Abdullah Nashih „Ulwan meninggal dunia pada hari sabtu tanggal 5 

Muharram 1408 H, bersamaan dengan tanggal 29 Agustus 1987 M pada 

pukul 9.30 pagi di rumah sakit Universitas Malik Abdul Aziz Jeddah, Saudi 

Arabia dalam usia 59 tahun. Jenazahnya di bawa ke masjid al Haram untuk 

disembahyangkan dan dikebumikan di Makkah. Shalat jenazahnya dihadiri 

oleh ulama-ulama di seluruh pelosok dunia. Kepergiannya diiringi oleh 

umat seluruh dunia. Dunia kehilangan ulama murabbi yang benar-benar 

ikhlas dalam perjungan menegakkan Islam. Beliau telah menyerahkan jiwa 

raga untuk Islam dengan pengorbanan dan jihad yang sangat besar. 

Walaupun beliau sudah pergi menemui Allah tetapi dakwahnya tetap 

berjalan melalui buku dan kitab yang dihasilkan.
8
 

2. Karya-karya Abdullah Nashih ‘Ulwan 

Abdullah Nashih „Ulwan telah menghasilkan hampir lima puluh 

kitab yang membahas berbagai kajian tentang keislaman. Di antara kitab 

karya beliau yang terkenal yaitu sebagai berikut: 

a. Ila Waratsatil Anbiya (Kepada Pewaris Para Nabi), berisikan tentang 

kewajiban menyampaikan ajaran Islam dengan hikmah dan ajaran yang 

baik kepada ulama. 

                                                           
8
 Muhammad Abdulloh Suradi, “Dr Abdullah Nashih Ulwan.” 
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b. At-Takafulul Ijtima‟I Fil Islam (Jaminan Sosial dalam Islam), buku ini 

banyak membahas urusan social yang harus dilakukan oleh para pejabat 

pemerintahan. 

c. Hatta ya‟lama asy-Syabab (Hingga Para Pemuda Mengetahui), buku ini 

lebih menekankan kepada para pemuda terkait dengan ilmu-ilmu yang 

harus diketahui. 

d. Shalahuddin al-Ayyubi, berisikan kejayaan Islam pada masa Shalahuddin 

al-Ayyubi. 

e. Tarbiyatul Aulad Fil-Islam (Pendidikan Anak-anak dalam Islam), buku 

ini merupakan karya monumental beliau yang mengupas secara 

komprehensif tentang bagaimana menerapkan pendidikan anak secara 

Islami. 

f.  Hukmul Islam Fit-Tilfiziyyun (Hukum Islam tentang Televisi), disini 

beliau membahas tentang bahaya dan berbagai pengaruh negatifnya 

audio visual yang ditujukan kepada orang awam. 

g. Syubuhad wa ar-Rudud (Keraguan-keraguan dan Berbagai Sanggahan), 

buku ini banyak menekankan pentingnya pelajar mengetahui ilmu-ilmu 

yang menyimpang dan solusinya, sehingga terbebas dari aqidah yang 

sesat. 

h. Ahkam ash-Shiyam (Hukum-hukum Puasa), panduan dan hukum yang 

berkaitan dengan puasa. 

i.  Ahkam az-Zakat (Hukum-hukum Zakat) panduan dan hukum yang 

berkaitan dengan zakat. 
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j.  Ahkam at-Tamin (Hukum-hukum Asuransi), di dalam buku ini beliau 

menyebutkan bahasa asuransi serta menjelaskan penggantinya yang 

benar dalam jaminan social berdasarkan asas-asas Islam. 

3. Pemikiran Abdullah Nashih ‘Ulwan Tentang Hukuman dalam 

Pendidikan. 

Dalam buku Tarbiyatul Aulad fil Islami Jilid 2, Abdullah Nashih 

„Ulwan mengemukakan: 

9

Artinya: Hukum-hukum syari‟at islam dengan keadilan yang tegak dan prinsip-

prinsip dasar yang komprehensif memiliki peran peting dalam menjaga 

kebutuhan-kebutuhan primer, tanpanya manusia tidak akan bisa 

melangsungkan kehidupannya. Para imam mujtahid dan ulama‟ ahli ushul 

meringkasnya dalam lima hal yang disebut dengan adh-dharuriyyat al-

khams atau al-kulliyyat al-khams. Kelimanya yaitu menjaga agama, 

menjaga jiwa, menjaga kehormatan, menjaga akal, dan menjaga harta. 

 

Syariat Islam yang lurus dan adil serta prinsip-prinsipnya yang 

universal, sungguh memiliki peran dalam melindungi kebutuhan-kebutuhan 

primer yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan umat manusia. Dalam hal 

ini para imam mujtahid dan ulama usul fiqh menggaris bawahinya pada lima 

perkara. Mereka menamakannya sebagai adh-dharuriyyat al-khams (lima 

                                                           
9
  Abdullah Nashih „Ulwan, Tarbiyatul Aulad, jilid 2, 696. 
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keharusan) atau kulliyyat al-khams. Yakni menjaga agama, menjaga jiwa, 

menjaga kehormatan, menjaga akal dan menjaga harta benda. Untuk 

memelihara masalah tersebut, syariat telah meletakkan berbagai hukuman 

yang mencegah, bahkan bagi setiap pelanggar dan perusak kehormatannya 

akan merasakan kepedihan. Hukuman-hukuman ini dikenal dalam syariat 

sebagai hudud dan ta‟zir. 

Hudud adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syariat yang 

wajib dilaksanakan karena Allah, hukuman-hukuman tersebut antara lain:
10

 

a. Had bagi yang keluar dari Islam (murtad) adalah dibunuh. 

b. Had bagi pembunuh adalah dibunuh. 

c. Had bagi pencuri adalah dipotong tangannya dari pergelangan, jika 

mencuri bukan karena kebutuhannya yang mendesak. 

d. Had menuduh orang lain berbuat zina (qadzaf) adalah dicambuk 

sebanyak delapan puluh kali dan tidak diterima persaksiannya. 

e. Had zina dicambuk sebanyak seratus kali cambukan, jika ia belum 

kawin, dan dirajam hingga nanti mati jika ia sudah kawin. 

f.  Had membuat kerusakan di muka bumi: dibunuh atau disalib, atau 

dipotong tangan dan kakinya secara bersilang, atau diasingkan. 

g. Had meminum khamr minuman yang memabukkan adalah dicambuk 

antara empat puluh hingga depalan puluh kali. 

Sedangkan ta‟zir adalah hukuman yang tidak ditentukan oleh Allah 

untuk setiap perbuatan maksiat yang di dalamnya tidak terdapat had atau 

                                                           
10

 Ibid., 697-698.  
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kafarat. Karena hukuman ta‟zir ini tidak ditentukan, maka pemimpin 

hendaknya memperkirakan hukuman yang sesuai dengan pendapatnya, baik 

kecaman, pukulan, penjara, atau dengan merampas haknya. Hanya saja 

jangan sampai mencari kadar had.  

Hukuman ta‟zir itu berbeda-beda, sesuai dengan usia, kultur, dan 

kedudukannya. Sebagian orang cukup dengan diberi nasihat yang lembut. 

Sebagian lagi cukup dengan diberi kecaman, dan sebagian lain tidak cukup 

hanya dengan tongkat, dan sebagian lain tidak juga meninggalkan kejahatan 

kecuali dengan kurungan. Demikian pula hukuman yang diterapkan para 

pendidik di rumah atau sekolah berbeda-beda dari segi jumlah dan tata 

caranya, tidak sama dengan hukuman yang diberikan kepada orang-orang 

umum.
11

 

Di bawah  ini  metode  yang dipakai Islam  dalam upaya 

memberikan hukuman kepada anak:
12

 

                                                           
11

 Ibid., 699. 
12

 Ibid., 703-705.  
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13 

Artinya: Imam Bukhari meriwayatkan dalam bab al-adab al-mufrad: bersikaplah 

dengan lemah lembut dan hindarilah sikap keras dan keji. 

Diriwayatkan oleh al-Ajiri: bersikaplah arif kamu semua dan jangan 

bersikap kasar. 

Diriwayatkan oleh Imam muslim dari abu musa al-asy‟ari, nabi 

Muhammad mengutusnya beserta mu‟adz ke yaman, nabi berkata kepada 

keduanya: permudahlah jangan kau persulit, berilah tersenyumlah jangan 

bermuka masam. 

Diriwayatkan oleh al-harits, ath-thayalisi dan al-baihaqi : rasulullah 

bersabda “Ajarkanlah ilmu dan janganlah kalian bersikap keras, karena 

sesungguhnya pengajar ilmu lebih baik dari orang yang bersikap 

keras.”dengan arahan-arahan kenabian ini anak-anak akan mengikuti 

karena arahan ini merupakan pemelihara dan tempat kelembutan. 

a. Bersikap lemah lembut adalah hal yang pokok dalam memperlakukan 

anak. Sebagaimana Bukhari dalam Adabul Mufrid meriwayatkan: 

َعَلْيَك ِبا لِّرْفِق َوِإيَاَك َواْلُعْنَف َواْلَفْحَش 

Artinya: “Hendaklah kamu bersikap lemah lembut, kasih saying, 

dan hindarilah sikap keras serta keji.” 

 

Selain itu, al-Harits, Ath-Thayalisi, dan al-Baihaqi meriwayatkan: 

 َعلُِّمْوا َواَل ُتَعنُِّفْوا َفِإَّن اْلُمَعلَِّم َخْيٌّر ِمَن اْلُمَعنِِّف

Artinya: “Ajarkanlah ilmu dan janganlah kalian bersikap keras, 

karena sesungguhnya pengajar ilmu lebih baik dari orang yang bersikap 

keras.” 

 

Dengan demikian, anak mendapat prioritas tersendiri dengan 

arahan nabawi ini kepada kelompok mereka yang harus mendapatkan 

pemeliharaan, kelemahlembutan, dan kasih sayang. 

b. Memperhatikan karakter anak yang melakukan kesalahan dalam memberi 

hukuman.  

                                                           
13

  Ibid., 703 
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14 

Artinya: anak-anak mempunyai kecerdasan, kelincahan dan respon yang 

berbeda-beda,begitu juga pada wilayah karakter mereka. Ada anak 

yang berkarakter atau berwatak tenang, ada yang berwatak biasa-

biasa saja, da nada yang berwatak keras. Semua itu tergantung pada 

faktor keluarga, pengaruh lingkungan, faktor-faktor tumbuh kembang, 

dan faktor pendidikan. 

 

Anak-anak dilihat dari segi kecerdasan baik karakter maupun 

pemberian tanggapannya. Juga berbeda dari segi pembawaan, tergantung 

pada perbandingan masing-masing. Di antara mereka ada yang 

berpenampilan tenang, ada pula yang berpembawaan emosional dan 

keras. Semua itu tergantung pada keturunan, pengaruh lingkungan, 

faktor-faktor pertumbuhan, dan pendidikan. 

Sebagian anak hanya cukup dengan menampilkan muka cemberut 

dalam melarang dan memperbaikinya. Anak lain, tidak bisa dengan cara 

itu, tetapi harus dengan kecaman. Bahkan terkadang pendidik perlu 

menggunakan tongkat untuk dihadiahkan kepada anak itu sebagai 

hukuman yang membuatnya jera. 

Bagi kebanyakan ahli pendidikan Islam, di antaranya Ibnu Sina, 

Al-Abdari dan Ibnu Khaldun melarang pendidik menggunakan metode 

hukuman, kecuali dalam keadaan sangat darurat. Dan hendaknya jangan 
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 Ibid.,  704 -705  
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menggunakan pukulan, kecuali setelah mengeluarkan ancaman, 

peringatan, dan memerintahkan orang-orang yang disegani untuk 

mendekatinya untuk mampu mengubah sikapnya. 

Kesimpulannya bahwa, pendidik hendaknya bijaksana dalam 

mengunakan cara hukuman yang sesuai, tidak bertentangan dengan 

tingkat kecerdasan anak, pendidikan, dan pembawaannya. Di samping 

itu, hendaknya ia tidak segera menggunakan hukuman, kecuali 

menggunakan cara-cara lain. Hukuman adalah cara yang paling akhir. 

c. Memberi hukuman secara bertahap, dari yang ringan sampai yang keras. 

15 

Artinya: Seperti yang baru saja kami jelaskan bahwa hukuman yang diberikan 

pendidik kepada anak harus diaplikasikan pada fase yang paling 

akhir. Artinya, terdapat beberapa fase yang harus dilakukan pendidik 

terlebih dahulu dalam memperbaiki dan mendidik sebelum 

mengaplikasikan hukuman. Misalnya memberi arahan kepada anak, 

memperbaiki tingkah lakunya, meningkatkan kualitas akhlak 

sosialnya, dan menjadiakannya manusia seutuhnya. 

 

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, bahwa pendidikan 

dengan menggunakan hukuman adalah cara yang paling akhir. Hal ini 

berarti di sini seorang pendidik dapat menggunakan beberapa cara lain 

dalam memperbaiki dan mendidik. Salah satu caranya yaitu dengan 

                                                           
15

 Ibid., 705  
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memperlakukan anak sesuai dengan tabiat dan pembawaannya serta 

mencari faktor yang menyebabkan kesalahan. Hal ini akan membantu 

pendidik dalam upaya menyingkap sebab penyimpangan anak, agar 

ditemukan cara terbaik untuk memperbaikinya.  

Rasulullah Saw telah meletakkan metode dan tata cara bagi para 

pendidik untuk memperbaiki penyimpangan anak, mendidik, meluruskan 

kebengkokannya, membentuk moral dan spiritualnya. Sehingga pendidik 

dapat mengambil yang lebih baik, memilih yang lebih utama untuk 

mendidik dan memperbaiki. Pada akhirnya, dapat membawa sampai 

tujuan yang diharapkan, menjadi manusia mukmin dan bertakwa. 
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16 

Artinya: diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Sahl bin Sa‟d: 

Sungguh Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam diberi minuman, 

lalu beliau pun meminumnya. Di sebelah kanan beliau ada anak kecil, 

sedangkan di sebelah kiri beliau terdapat para syaikh (orang-orang 

tua). Beliau berkata kepada anak kecil tersebut, “Apakah Engkau 

mengizinkanku untuk memberikan ini kepada mereka?” Anak itu 

berkata, “Tidak, demi Allah, aku tidak akan pernah mengorbankan 

bagianku darimu kepada seorang pun!” (Sahl bin Sa‟ad) berkata, 

“Lalu, Rasulullah shallallahu „alahi wa sallam meletakkan air itu di 

tangan anak tersebut (artinya meletakkan minuman ditangannya), 

anak kecil ini adalah Abdullah bin „Abbas”. 

Sungguh aku telah melihat rasulullah SAW ketika beliau ingin 

mendidik anak-anak serta orang dewasa dalam mengambil haknya 

pada minuman. Ini sangat dianjurkan. Nabi minta izin kepadanya 

dengan lmah lembut dan mengarahkan, apakah kamu mengizikanku 

untuk memberikan kepada mereka?. 

 Tahapan-tahapan dari metode tersebut adalah memberikan bimbingan 

atas kesalah anak dengan arahan, menunjukkan keesalahan anak 

dengan lemah lembut, menunjukkan kesalahan anak dengan isyarat, 

menunjukkan kesalahannya dengan menegur, menunjukkan 

kesalahnnya dengan menjauhi, menunjukkan kesalahan dengan 

memukul, dan menunjukkan kesalahan dengan hukuman yang 

menyadarkan. 

 

Adapun metode yang diberikan Rasulullah Saw tersebut, yaitu: 1) 

Menunjukkan kesalahan dengan mengarahkannya; 2) Menunjukkan 

kesalahan dengan sikap lemah lembut; 3) Menunjukkan kesalahan 

dengan isyarat; 4) Menunjukkan kesalahan dengan menegur; 5) 

Menunjukkan kesalahan dengan menjauhinya; 6) Menunjukkan 

kesalahan dengan memukul; dan 7) Menunjukkan kesalahan dengan 

hukuman yang dapat menyadarkan.
17
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 Ibid., 706-709. 
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Pendidikan Islam sejatinya telah menjelaskan bagaimana 

menyikapi anak yang menyimpang atau melakukan kesalahan. Tahapan 

metode yang diberikan Rasullullah adalah bukti bahwa pendidikan Islam 

sangat serius dalam mengurusi masalah ini. Tahapan-tahapan metode 

yang diberikan Rasulullah bisa dipraktekkan seorang pendidik dalam 

mendidik anak-anak baik di rumah maupun sekolah, namun perlu di 

ingat, bahwa tahap pemberian pukulan yang di maksud dalam penjelasan 

di atas ada batasan dan persyaratannya, sehingga pukulan itu tidak keluar 

dari maksud pendidikan, yaitu untuk memperbaiki dan membuat jera. 
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18 

Artinya: pendidik tidak boleh terburu-buru menggunakan pukulan, kecuali 

setelah menggunakan semua instrumen pendidikan dan hukuman yang 

telah dijelaskan. 

 Pendidik tidak boleh memukul ketika dalam kondisi sangat marah, 

karena akan membahayakan nyawa anak. 

 Ketika memukul harus mengindari organ tubuh vital seperti kepala, 

muka, dan perut. 

 Pukulan pertama hendaknya tidak terlalu keras dan tidak menyakiti, 

pada kedua tangan atau kaki dengan tongkat yang tidak besar. 

Diharapkan pula, pukulan berkisar antara satu hingga tiga kali pada 

anak di bawah umur. 

 Tidak memukul anak sebelum ia berusia sepuluh tahun, sebagaimana 

hadis Rasulullah Saw yang telah kami jelaskan. 

 Jika kesalahan anak untuk pertama kalinya, hendaknya ia diberi 

kesempatan untuk bertaubat dari perbuatan yang telah dilakukan, 

mengingatkan ketika lupa, dan diberi kelapangan untuk didekati seorang 

penengah, tanpa memberikan hukuman, tetapi mengambil janji untuk 

tidak mengulangi kesalahannya itu. Hal ini lebih baik daripada langsung 

memukul dan menegurnya di depan orang banyak. 

 Pendidik hendaknya memukul anak dengan tangannya sendiri, dan tidak 

menyerahkan kepada saudara-saudaranya, atau teman-temannya. 

Sehingga, tidak timbul api kebencian dan kedengkian di antara mereka. 

 Jika anak sudah menginjak usia dewasa dan pendidik melihat bahwa 

pukulan sepuluh kali tidak membuatnya jera, maka boleh ia menambah 

dan mengulanginya, sehingga anak menjadi baik kembali dan berjalan di 

jalan yang lurus. 
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Adapun persyaratan memberikan hukuman pukulan adalah sebagai 

berikut: 

1) Pendidik tidak terburu menggunakan pukulan, kecuali setelah 

menggunakan semua metode lembut, yang mendidik dan membuat 

jera, seperti telah diterangkan pada uraian sebelumnya. 

2) Pendidik tidak memukul ketika dalam keadaan sangat marah, karena 

dikhawatirkan menimbulkan bahaya terhadap anak. Perlakuan ini 

merupakan realisasi wasiat Rasulullah Saw, “Janganlah kamu marah, 

maka surga bagimu,” sebagaimana yang riwayatkan oleh Bukhari. 

3) Ketika memukul, hendaknya menghindari anggota badan yang peka, 

seperti kepala, muka, dan dan perut, sebab bagian-bagian tubuh ini 

sangat rawan yang dapat menyebabkan kefatalan. 

4) Pukulan untuk hukuman, hendaknya tidak terlalu keras dan tidak 

menyakiti, pada kedua tangan atau kaki dengan tongkat yang tidak 

besar. Diharapkan pula, pukulan berkisar antara satu hingga tiga kali 

pada anak di bawah umur. Dan jika pada orang dewasa, setelah tiga 

pukulan tidak membuatnya jera, maka boleh ditambah hingga sepuluh 

kali. 

5) Tidak memukul anak sebelum ia berusia sepuluh tahun, sebagaimana 

perintah Rasulullah Saw. 

6) Jika kesalahan anak untuk pertama kalinya, hendaknya ia diberi 

kesempatan untuk bertaubat dari perbuatan yang telah dilakukan, 
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member kesempatan untuk meminta maaf, dan diberi kelapangan 

untuk didekati seorang penengah, tanpa memberikan hukuman, tetapi 

mengambil janji untuk tidak mengulangi kesalahannya itu. 

7) Pendidik hendaknya memukul anak dengan tangannya sendiri, dan 

tidak menyerahkan kepada saudara-saudaranya, atau teman-temannya. 

Sehingga, tidak timbul api kebencian dan kedengkian di antara 

mereka. 

8) Jika anak sudah menginjak usia dewasa dan pendidik melihat bahwa 

pukulan sepuluh kali tidak membuatnya jera, maka boleh ia 

menambah dan mengulanginya, sehingga anak menjadi baik kembali. 

B. Pemikiran B.F. Skinner 

1. Biografi B.F. Skinner 

Skinner adalah psikolog Amerika yang paling penting dari abad ke- 

20. Pada awal abad ke -20 suara lantang dan pengaruh dari Jhon B.Watson 

berdampak besar pada dunia psikologi Skinner. B.F. Skinner adalah seorang 

behavioris yang kuat dan yakin akan pentingnya metode objektif, keketatan 

eksperimental dan kapasitas eksperimen yang baik serta ilmu pengetahuan 

induktif untuk memecahkan masalah-masalah tingkah laku yang paling 

komplek. 

Skinner memiliki nama lengkap Burrhus Frederic Skinner, ia 

dilahirkan pada 20 Maret tahun 1904, di Susquehanna, Pensylavania, anak 

pertama dari pasangan Willian Skinner dan Grace Mange Burrhus Skinner. 

Ayahnya adalah seorang pengacara dan politisi yang ternama, sementara 
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ibunya adalah ibu rumah tangga yang hanya merawat Skinner dan adiknya. 

Skinner tumbuh besar dalam sebuah rumah yang nyaman dan bahagia. 

Keluarga Skinner termasuk berstatus ekonomi kelas menengah ke atas. 

Mulai dari rumah itulah kedua orang tuanya mengajarkan nilai-nilai dari 

control diri, kejujuran dan kerja keras. Keluarga Skinner adalah penganut 

aliran Presbitarian, namun Skinner mulai kehilangan keyakinannya pada 

saat sekolah menengah atas, kemudian tidak pernah lagi mempraktekkan 

kegiatan keagamaan tersebut.
19

 

Setelah Skinner lulus dari sekolah menegah atas keluarganya pindah 

ke Scranton, tidak lama kemudian ia memasuki Hamilton College; sekolah 

seni liberal di Clinton, New York. Sebagai seorang mahasiswa under 

graduated, Skinner berkuliah di fakultas sastra Inggris dan ingin menjadi 

penulis, atas dorongan berbagai pihak, termasuk sepucuk surat dari Robert 

Frost yang berisi pujian atas tiga certa pendeknya, Skinner memutuskan 

menggunakan waktu satu atau dua tahun untuk menggeluti karya-karya  

sastra di rumahnya. 

Dengan minatnya tersebut Skinner menulis surat kepada ayahnya 

yang memberitahukan bahwa ia ingin menghabiskan waktu selama satu 

tahun di rumah untuk tidak melakukan hal apapun selain menulis, 

permintaan  tersebut mendapatkan tanggapan yang tidak terlalu hanya dari 

ayahnya.
20

 

                                                           
19

 Jess Feist dan Greggory J. Feist, Teori Kepribadian, ed. Ke-7, terj. Smita Prathita 

Sjahputri (Jakarta: Salemba Humanika, 2009), 158.  
20

 Ibid., 159.  
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Willian Skinner mengingatkan Skinner akan pentingnya bekerja. 

Walaupun demikian Willian Skinner menyetujui kemauan Skinner dengan 

syarat Skinner akan mencari kerja apabila karir menulisnya tidak sukses 

dalam setahun tersebut. 

Mendapatkan tanggapan itu Skinner memutuskan untuk pulang ke 

rumah orang tuanya di Scranton, membangun sebuah ruang kerja di atas 

langit-langit rumah orang tuanya, dan setiap pagi ia pergi ke ruang kerjanya 

tersebut untuk menulis. Akan tetapi bayangannya untuk menjadi penulis 

yang produktif ternyata hanya khayalan belaka, karena ia tidak mempunyai 

apapun yang ingin disampaikan terhadap isu-isu yang sedang berkembang. 

Tahun itulah yang disebutnya sebagai “tahun kegelapan” yaitu tahun 

kebingungan identitas Skinner. Sepucuk surat yang diterima Skinner dari 

Robert Frost yang pernah dikirimnya tentang surat pendek tidak hanya 

menilai contoh tulisannya tetapi juga member Nashihat tentang karir masa 

depannya. Forst meNashihati Skinner untuk memikirkan kembali karir yang 

lainnya. Masa ini ternyata tidak produktif, dan sesudah kunjungan singkat 

ke Greenwich Village dan Eropa, ia berhenti menulis dan kemudian iamulia 

tertarik dengan psikologi.
21

 

Saat itu Skinner memutuskan untuk menuntut ilmu ke Harvard dan 

mengikuti program graduate untuk psikologi yang sangat sulit dipelajarinya 

di College. Sebelum mengambil keputusannya, Skinner telah membaca 

karya-karya utama fisiolog Rusia, Ivan Pavlov yang eksperimennya dengan 
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 Calvin S. Hall dan Gardner Lindzey, Psikologi Kepribadian 3: Teori-Teori Sifat dan 

Behavioristik, terj. Supratiknya (Yogyakarta: Kanisius, 1993), 313.   
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anjing dan feflek dikondisikan (conditioned reflex) diterbitkan dalam bahasa 

inggris pada akhir tahun 1920. Pavlov memberikan ceramah pada konggres 

internasional di Harvard tahun 1929, Skinner juga telah membaca karya 

Jhon B. Watson tentang behaviorisme, tulisan Watson tentang behaviorisme 

dan gaya yang elegan telah memikat skinner. Demikian juga dengan 

Betrand Russel yang pemikiran filsafatnya banyak diserap Skinner dalam 

periode ini.
22

  

Saat kuliah di Harvard agaknya Skinner tidak mengikuti jejak salah 

satu staf pengajar tertentu, meskipun ia menjalin hubungan yang penting 

dengan banyak tokoh, termasuk E.G. Boring, Caroll Pratt, dan Hendry A. 

Murray, tetapi interaksi-interaksi dari teman-temannya di tingkat sarjana 

ikut berpengaruh dalam membetuk pemikiran Skinner, yakni; Fred Keller, 

dan biolog eksperimental yang terkenal W.J. Crozier. Skinner memperoleh 

gelar Ph.D nya pada tahun 1931, dan lima tahun setelah memperoleh gelar 

doctor, ia bekerja di laboratorium Crozier, di mana selama tiga tahun di 

antaranya Skinner menjadi Junior Fellow, suatu jabatan yang sangat 

bergengsi di Harvard bagi seorang sarjana yang masih muda. Crozier adalah 

salah seorang diantara sejumlah biolog radikal yang mempengaruhi 

pemikiran Skinner. Tokoh-tokoh lain meliputi Jacques Loeb, C.S. 

Sherington, dan Ivan Pavlov, di antara psikolog terkemuka yang 

mempengaruhi pemikirannya adalah Jhon B. Watson dan E.L. Thorndike, 

dan sejumlah filusuf ilmu pengetahuan yang tulisannya ikut merangsang 

                                                           
22

 Torsten Husen, “Burrhus Frederic Skinner 1904-1990,” dalam 50 Pemikir Pendidikan: 

dari Piaget Sampai Masa Sekarang, ed. Joy A. Palmered, terj. Farid Assifa, Yogyakarta: Jendela, 

2003, 108-110.  
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pandangan behavioristiknya, termasuk Betrand Russel, Ernest Mach, Henri 

Poincare, dan Perey Bridgman.
23

  

Pada tahun 1936, Skinner mulai bekerja sebagai pengajar dan 

penulis di Universitas Minnesota, di sana pula tempat ia bertemu dengan 

Yvonne Blue yang kemudian menjadi istrinya. Setelah menikah mereka 

dikaruniai dua orang anak perempuan, Julie yang lahir pada tahun 1938 dan 

Deborah (Debbie) yang lahir pada tahun 1944. Selama tinggal di Minnesota, 

tepatnya tahun 1938 Skinner menerbitkan buku pertamanya The Behavior of 

Organism. Selain itu Skinner juga terlibat proyek misil yang diarahkan oleh 

burung dara dan pembangunan baby-tender untuk anak keduanya. Kedua 

proyek tersebut membuatnya frustasi dan inilah yang ia sebut dengan “krisis 

identitas” yang kedua.
24

 Periode Sembilan tahun berikutnya di Minneseto 

Skinner sangat produktif dan mengukuhkan sosok Skinner sebagai salah 

satu psikolog eksperimental terkemuka pada masanya. Selama periode 

kegiatan ilmiah yang padat ini, ia sempat menulis sebuah karya berjudul 

Walden Two, yang menggambarkan evolusi masyarakat eksperimental. 

Project pigeon yang dilakukan Skinner adalah usaha yang cerdas 

dalam mengkondisikan burung dara untuk menghasilkan patukan yang tepat 

yang akan melakukan maneuver misil peledak kepada target musuh, proyek 

ini dikerjakannya sekitar dua tahun sebelum Amerika mulai berperang. 

Skinner membeli sekumpulan burung dara untuk dilatih mengarahkan misil. 

Dalam proyek ini, Skinner mendapatkan donasi dari University of 

                                                           
23

 Calvin S. Hall dan Gardner Lindzey, Psikologi Kepribadian, 313.  
24

 Jess Feist dan Greggory J. Feist, Teori Kepribadian, 159. 
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Minnesota dan bantuan financial dari General Mills (konglomerat makanan 

yang berada di Minneapolis), sayangnya Skinner tidak mendapatkan 

dukungan pemerintah.  

Dalam usahanya mendapatkan pendanaan, ia mempersiapkan suatu 

film dari burung dara yang telah dilatih mematuk suatu kontrol dari sebuah 

misil dan mengarahkannya kepada suatu target bergerak. Setelah melihat 

film tersebut minat pemerintah baru muncul dan mereka pun memberikan 

donasi yang cukup besar untuk mengembangkan proyek tersebut. Pada 

tahun 1944, Skinner mendemonstrasikan pada petugas pemerintah 

probabilitas proyek tersebut dengan membuat burung dara mengikuti suatu 

target yang bergerak secara akurat. Walaupun demonstrasi tersebut terbilang 

spektakuler, tetapi beberapa pengamat tertawa dan yang lainnya bersifat 

skeptis. Akhirnya, setelah empat tahun bekerja dalam proyek tersebut, 

Skinner diberitahu bahwa bantuan finansial yang didapatkannya tidak dapat 

dilanjutkan dan proyek itupun berhenti.
25

 

Tidak lama setelah Skinner meninggalkan project pigeon, dan sesaat 

sebelum kelahiran anak keduanya (Debbie), Skinner terlibat dalam suatu 

eksperimen baby-tender. Baby-tender sebetulnya adalah tempat tidur 

tertutup dengan sebuah jendela besar dan asupan udara segar yang hangat 

dan dipasok terus menerus. Tempat tersebut memberikan lingkungan yang 

aman dan sehat secara fisik dan psikologis untuk Debbie, dan juga 

membebaskan orang tuanya dari pekerjaan yang membosankan dan tidak 
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perlu. Skinner secara berkala mengeluarkan Debbie dari tempat tidurnya 

untuk bermain, tetapi sebagian besar waktu Debbie dihabiskan sendirian di 

dalam baby-tender tersebut.  

Setelah Ladies Home Journal menerbitkan sebuah artikel mengenai 

baby-tender, Skinner mendapatkan pujian dan hujatan untuk ciptaannya 

tersebut. Minat dari orang tua lainnya mendorong Skinner untuk 

memasarkan alat tersebut. Akan tetapi, Skinner kesulitan untuk mematenkan 

alat ini, ditambah asosiasi dengan patner bisnisnya yang tidak kompeten dan 

tidak berhati-hati membuat Skinner meninggalkan usaha komersilnya. Saat 

Debbie berusia dua setengah tahun, Debbie tidak lagi menggunakan baby-

tender, baby-tender tersebut kemudian diubah Skinner menjadi kandang 

burung udara.
26

 

Skinner bisa dikatakan orang yang tidak mandiri dalam hal ekonomi. 

Pada saat berusia empat puluh tahun, ia masih bergantung kepada ayahnya 

untuk bantuan finansial. Hal ini terjadi tampaknya karena Skinner merasa 

tertekan dengan ketidakberhasilannya menulis buku mengenai perilaku 

verbal, dan belum sepenuhnya terlepas dari tahun kegelapannya yang terjadi 

20 tahun yang lalu. Menurut Alan Elms sebagaimana yang dikutip oleh Jess 

Feist dan Greggory J. Feist, bahwa frustasi yang dialami Skinner akibat 

project pigeon dan baby-tender menyebabkan “krisis identitas” untuk kedua 

kalinya.
27
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Pada tahun 1945, Skinner meninggalkan Monnesota untuk menjadi 

dewan dalam Departemen Psikologi di Indiana University, dan pada tahun 

1948 Skinner ke Harvard, tempatnya menghabiskan waktu mengajar di 

College of Education dan kembali melakukan beberapa eksperimen kecil 

dengan burung dara. Pada tahun 1964 tepatnya usia 60 tahun ia pensiun dari 

pekerjaannya sebagai pengajar, namun tetap mempertahankan statusnya di 

fakultas. Selama sepuluh tahun kemudian, Skinner mengambil program 

pendanaan karir federal yang membuatnya dapat terus menulis dan 

melakukan penelitian. Pada tahun 1974, Skinner pensiun dari jabatannya 

professor, namun tetap melanjutkan sebagai professor emeritus. B.F. 

Skinner meninggal dunia pada 18 Agustus 1990 karena penyakit leukemia, 

dan dimakamkan di Mount Auburn Cemetery, Cambridge, Massachusetts.
28

 

Seminggu sebelum kematiannya, Skinner menyampaikan  suatu 

pidato yang emosional dalam konvensi American Psychological Association 

(APA), tempatnya menyuarakan behaviorisme radikal. Dalam konvensi 

tersebut Skinner memperoleh penghargaan Citation of Outstanding Lifetime 

Contribution to Psychology. Penghargaan ini belum pernah diberikan 

sebelumnya, dan Skinner adalah satu-satunya orang yang menerima 

penghargaan tersebut dalam sejarah American Psychological Association 

(APA). Selain itu Skinner juga banyak menerima penghargaan lain 

termasuk Distinguished Scientific Award dari American Psychological 

Association (APA), menjadi anggota pada National Academy of Sciences, 
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dan menjadi William James Lecturer di Harvard, pada masanya, Skinner 

adalah salah satu di antara tiga ilmuan yang pernah menerima President‟s 

Medal of Sciences.
29

 

2. Karya-karya B.F. Skinner 

a. The Behaviour of Organism (1938), buku ini terus menjadi pengaruh 

intelektual Skinner selama bertahun-tahun tentang perkembangan 

organism makhluk hidup. 

b. Walden Two (1948), buku ini menggambarkan tentang evolusi suatu 

masyarakat eksperimental. 

c. Science and Human Behavior (1953), buku ini memberikan pengantar 

tentang pendiriannya dan menjelaskan penerapannya dalam masalah 

praktis. 

d. Verbal Behavior (1957), buku ini menjelaskan tentang analisis terinci 

bahasa menurut konsep-konsepnya. 

e. Cumulative Record (1961), kumpulan suatu makalah yang berisikan 

tentang artikel-artikel yang ditulis Skinner. 

f.  Otobiografi (1967), berisikan tentang suatu laporan yang menarik tentang 

perkembangan intelektualnya. 

g. The Technology of Teaching (1968), berisi tentang uraian Skinner 

tentang pendekatannya terhadap proses belajar dalam lingkungan 

sekolah. 
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h. Contingencies of Reinforcement (1969), berisi tentang penegasan 

kembali pandangan ilmiah Skinner, termasuk relevansinya bagi masalah-

masalah social yang luas. 

i.  Beyond Freedom and Dignity (1971), dalam buku ini Skinner 

menguraikan betapa konsep kebebasan dan martabat merupakan 

hambatan bagi kemajuan masyarakat modern. 

j.  About Behaviorisms (1974), berisi ringkasan pandangan-pandangan 

Skinner tentang aliran psikologi yang praktis.
30

 

3. Pemikiran B.F. Skinner Tentang Hukuman dalam Pendidikan 

Dalam buku Science and Human Behavior, B.F. Skinner 

mengemukakan bahwa: 

“The commonest technique of control in modern life is punishment. 

The pattern is familiar: if a man does not behave as you wish, knock 

him down; if a child misbehaves, spank him; if the people of a 

country misbehave, bomb them. Legal and police systems are based 

upon such punishments as fines, flogging, incarceration, and hard 

labor. Religious control is exerted through penances, threats of 

excommunication, and consignment to hell-fire.....”
31

 

 

Teknik kontrol yang paling umum dalam kehidupan modern adalah 

hukuman. Polanya tidaklah asing; jika seseorang tidak berperilaku 

sebagaimana keinginan anda, jatuhkan saja dia; jika seorang anak 

berperilaku salah, tampar saja dia; jika warga sebuah Negara berperilaku 

salah, binasakan saja mereka. Sistem hukum didasarkan pada hukuman-

hukuman seperti denda, cambuk, kurungan, dan kerja paksa. Kontrol 

keagamaan dijalankan melalui penebusan dosa, ancaman pengucilan, dan 
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siksa api neraka. Pendidikan tidak sepenuhnya meninggalkan tangkai pohon 

sebagai alat penghukum. Dalam hubungan personal setiap hari, dikontrol 

melalui sensor, cercaan, ketidaksetujuan, atau penyingkiran. Pendeknya, 

tingkatan sejauh mana seseorang menggunakan hukuman sebagai teknik 

kontrol tampaknya dibatasi oleh tingkatan sejauh mana seseorang 

mendapatkan kuasa yang diperlukan. Semua ini dilakukan dengan maksud 

mengurangi kecenderungan untuk berperilaku dengan cara-cara tertentu. 

Penguatan (reinforcement) membangun kecenderungan ini; hukuman 

didesain untuk meredam kecenderungan itu.
32

  

Baru-baru ini muncul kecurigaan bahwa hukuman sebenarnya tidak 

melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Efek langsung dalam 

mengurangi kecenderungan berperilaku memang cukup jelas, tetapi 

mungkin menyesatkan. Melemahnya kekuatan itu mungkin tidak permanen. 

Revisi tegas dalam teori E.L. Thorndike menyatakan bahwa, pertama 

tentang perilaku kucingnya dalam sebuah kotak teka-teki mengantarkan 

pada dua prosesi: pencapaian baik atau pengondisian operan, dan proses 

pencabutan balik sebagai efek dari hukuman. Eksperimen selanjutkan 

dengan subyek manusia mengharuskan perubahan dalam rumusan ini. 

Ganjaran dan hukuman yang dia gunakan adalah penguatan terkondisikan 

yang relatif ringan dan verbal berupa “benar” dan “salah”. Thorndike 

                                                           
32

 Ibid. 182-183. 



95 

 

menemukan bahwa meskipun “benar” memperkuat perilaku yang 

mendahuluinya, “salah” tidaklah melemahkannya.
33

  

Fakta ini menyimpulkan bahwa, hukuman tidak secara permanen 

mengurangi kecenderungan untuk merespon sesuai dengan apa yang 

seharusnya dilakukan. Perbedaan antara efek langsung dan efek jangka 

panjang hukuman pun terlihat jelas pada eksperiman tersebut. Jika hukuman 

tidak berjalan dengan mengurangi respon-respon yang ditambahkan oleh 

penguatan, lantas apakah fungsi hukuman itu? Pertanyaan ini bisa dijawab 

dengan bantuan analisis tentang pelarian, penghindaran dan kecemasan. 

Jawabannya tidak hanya memberikan gambaran jelas tentang efek hukuman, 

tetapi juga penjelasan tentang efek sampingnya yang tidak 

menguntungkan.
34

  

Ada beberapa efek samping dari hukuman yang disampaikan 

Skinner pada bukunya yang berjudul Science and Human Behavior, antara 

lain sebagai berikut:
35

 Pertama, stimulus aversif (penguat negatif) yang 

digunakan dalam hukuman hanya terbatas pada situasi yang mendesak. 

Stimulus aversif digunakan sebagai langkah untuk menghentikan situasi 

yang tidak diinginkan dan pada kondisi yang mendesak, bisa memakai 

stimulus terkondisikan ataupun memakai stimulus tidak terkondisikan 

Misalnya, stimulus terkondisikan, ketika kita menegur anak dengan isyarat 

yang mengancam, respon yang didapat akan muncul seperti rasa takut. 

Adapun stimulus tidak terkondisikan yaitu ketika kita menghentikan 
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seorang anak agar tidak bercanda di masjid dengan mencubitnya, cubitan ini 

akan mendapatkan respon yang cukup ampuh untuk menekannya. Tidaklah 

penting bagi efek-efek ini bahwa stimulus aversif menjadi tergantung pada 

perilaku-perilaku dalam urutan hukuman standar. Namun, ketika urutan 

tersebut diamati, efek-efek masih berlangsung dan harus dianggap sebagai 

salah satu hasil hukuman. 

Kedua, pada umumnya, sebagai efek kedua hukuman, perilaku yang 

terus-menerus dihukum menjadi sumber stimulus terkondisikan yang 

membangkitkan perilaku yang tidak sesuai. Padahal maksud hukuman 

seharusnya memiliki efek yang mengikat. Diharapkan bahwa perubahan 

perilaku akan teramati di masa depan, meskipun hukuman lebih lanjut 

tidaklah diberikan. Ambil contoh misalnya, seorang anak secara konsisten 

dihukum karena berbohong. Perilaku itu tidak mudah ditentukan, karena 

respon verbal tidak dengan sendirinya pasti berarti sebuah kebohongan, baru 

dapat diartikan demikian dengan melihat pada keadaan yang 

melatarbelakanginya. Pada kondisi seperti inilah unsur utama dari apa yang 

disebut sebagai kesalahan, malu, atau dosa bangkit kembali dari perilaku 

yang dihukum berat tersebut.  

Ketiga, setiap perilaku yang mengurangi stimulus aversif 

terkondisikan ini akan diperkuat. Dalam hal ini, Skinner uji coba pada 

seekor tikus, ketika tikus mendekati tuas tempat respon-responnya yang 

berlaku untuk dihukum, stimulus aversif terkondisikan yang kuat dihasilkan 

oleh semakin dekatnya tuas dan perilaku mendekat dari tikus itu sendiri. 
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Setiap perilaku yang mengurangi stimulus ini berpaling atau menjauh, 

misalnya akan mengalami penguatan. Efek hukuman dalam menetapkan 

perilaku yang bersaing dengan atau mungkin menggantikan respon-respon 

dihukum paling sering digambarkan dengan pernyataan individu menahan 

perilaku.  

Hukuman berat tidak diragukan lagi memiliki efek cepat dalam 

mengurangi kecenderungan untuk bertindak dengan cara tertentu. Akan 

tetapi, dalam jangk panjang, hukuman tidaklah benar-benar menghapuskan 

perilaku dari repertoar, dan pencapaian sementaranya diperoleh dengan 

biaya yang sangat mahal dalam mengurangi seluruh efisiensi dan 

kebahagiaan kelompok. 

Oleh karena itu, Skinner memberikan alternatif lain agar tidak ada 

hukuman pada suatu proses pendidikan anak. Hal ini bisa dihindari dengan 

cara melemahkan operan, misalnya karena sering kali cenderung dihukum, 

maka dapat dialihkan dengan cara dialihkan mengontrolnya melalui 

modifikasi keadaan. Cara lain untuk melemahkan respon terkondisikan 

adalah dengan membiarkan waktu berlalu. Proses melupakan ini tidak boleh 

disamakan dengan pemunahan. Sayangnya, proses ini umumnya 

berlangsung lambat dan juga mensyaratkan agar menghindari kejadian-

kejadian yang menimbulkan perilaku. 

Alternatif lain yaitu, dengan pemunahan (extinction), proses ini 

membutuhkan waktu lama tetapi lebih cepat daripada membiarkan respon 

agar dilupakan. Misalnya, ketika menganjurkan agar orang tua “tidak 
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memberikan perhatian” pada perilaku tidak menyenangkan dari pihak 

anaknya. Jika perilaku anak kuat hanya karena telah diperkuat dengan 

“mendapat reaksi dari” orang tua, maka perilaku itu akan hilang ketika 

konsekuensi ini tidak lagi muncul. 

Teknik lainnya, yaitu dengan mengkondisikan perilaku yang tidak 

sesuai, bukan dengan menarik celaan atau kesalahan, tetapi melalui 

penguatan positif. metode ini digunakan ketika mengendalikan 

kecenderungan kearah ungkapan emosional dengan memperkuat perilaku 

sabar. Metode ini berbeda dari menghukum perilaku emosional, meskipun 

sebenarnya cara ini memberikan penguatan tidak langsung perilaku tabah 

melalui deprivasi stimulus aversif. Penguatan positif langsung itulah yang 

dipilih, karena tampaknya ia mempunyai produk samping yang tidak begitu 

merugikan. 

 


