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BAB IV 

PERBANDINGAN PEMIKIRAN ABDULLAH NASHIH ‘ULWAN DAN 

B.F. SKINNER SERTA RELEVANSI PEMIKIRAN KEDUA TOKOH 

TERSEBUT TENTANG HUKUMAN DALAM PENDIDIKAN 

 

A. Perbandingan Pemikiran Abdullah Nashih ‘Ulwan dan B.F. Skinner 

Tentang Hukuman dalam Pendidikan 

Berbicara mengenai hukuman dalam pendidikan antara pemikir-pemikir 

dari suatu konsep pemikiran yang berbeda, tidak akan mudah untuk 

menyatukannya. Walaupun demikian, akan ada sesuatu hal yang dapat 

disatukan dari kedua konsep pemikiran yang berbeda itu, dengan cara mencari 

persamaan dan perbedaan yang ada di dalam konsep pemikiran-pemikiran 

tokoh tersebut. Selanjutnya, dapat diamati dan dianalisis point manakah yang 

dapat disatukan, di mana hal tersebut dapat memunculkan pemikiran baru yang 

lebih komprehensif.  

Abdullah Nashih „Ulwan sebagai tokoh pemikir Islam sangat disegani 

dan banyak dijadikan panutan umat Islam mengenai pemikiran-pemikirannya 

dalam mendidik anak yang dianggap sesuai dengan syariat Islam, salah satunya 

yaitu tentang bagaimana pemikirannya tentang hukuman bagi anak dalam 

ruang lingkup pendidikan. Hukuman menurut Abdullah Nashih „Ulwan dalam 

buku Tarbiyatul Aulad fil Islami memang tidak dijelaskan secara khusus 

mengenai arti hukuman, akan tetapi penulis mencoba menganalisa arti 

hukuman tersebut. Hukuman menurut pandangan Abdullah Nashih „Ulwan, 
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yaitu hukuman yang diberikan kepada peserta didik oleh pendidik dengan 

sengaja sehingga menimbulkan nestapa, dikarenakan melanggar peraturan 

dalam suatu usaha untuk membimbing jasmani peserta didik menuju 

terbentuknya kepribadian yang utama. 

Islam memiliki cara khusus untuk memperbaiki pendidikan anak. Jika 

anak mudah dinasihati, pendidik tidak boleh mengasingkannya. Jika 

pengasingan dan teguran keras dapat menyadarkan anak, maka anak tidak 

boleh dipukul. Dan jika perbaikan dan nasihat tidak mempan, maka tidak 

mengapa anak diberi hukuman dengan cara dipukul selama tidak melukai. 

Dengan cara ini, diharapkan pendidik akan mendapatkan cara memperbaiki dan 

meluruskan ketimpangan tingkah laku anak. 

B.F. Skinner sebagai tokoh pemikir dari dunia Barat, seorang penganut 

behaviorisme yang sangat berpengaruh di kalangan para ahli psikologi belajar 

masa kini juga begitu serius dalam menyampaikan pemikiran-pemikirannya 

dalam mendidik anak yang baik, tidak terkecuali yang berkaitan dengan 

hukuman dalam pendidikan. Menurut B.F. Skinner, hukuman yang baik adalah 

anak merasakan sendiri konsekuensi dari perbuatannya, misalnya anak perlu 

mengalami sendiri kesalahan dan merasakan akibat dari kesalahan. 

Dalam teori B.F. Skinner, hal terpenting adalah penguatan, baik 

penguatan positif maupun penguatan negatif, dimana penguatan positif dapat 

meningkatkan terjadinya pengulangan tingkah laku itu, sedangkan penguatan 

negatif dapat mengakibatkan perilaku berkurang atau menghilang. Salah satu 

perbedaan antara penguatan positif dan penguatan negatif adalah, dalam 
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penguatan positif ada sesuatu yang ditambahkan atau diperoleh, sedangkan 

dalam penguatan negatif ada sesuatu yang dikurangi atau dihilangkan. 

Dengan konsep pemikiran kedua tokoh di atas, akan dapat diketahui 

point apa saja yang dapat disatukan, dan point apa saja yang dapat dihilangkan 

berdasarkan ketidakmanfaatannya dalam mendidik anak dengan baik dan 

benar, sehingga akan didapatkan suatu pemikiran baru yang dapat 

diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan kombinasi konsep 

kedua pemikiran tokoh di atas. Untuk itu, berikut ini akan penulis sampaikan 

persamaan dan perbedaan, serta kelebihan dan kekurangan pemikiran Abdullah 

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

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

hukuman dalam pendidikan. 

Terdapat persamaan pemikiran Abdullah Nashih „Ulwan dan B.F. 

Skinner tentang hukuman dalam pendidikan, yaitu: keduanya sama-sama 

tidak setuju dengan hukuman. Hukuman merupakan alternatif terakhir 

dalam meluruskan dan memperbaiki kesalahan anak.  

Menurut Abdullah Nashih „Ulwan, pendidik cukup menunjukkan 

kesalahan anak dengan mengarahkannya, bersikap lemah lembut, memberi 

isyarat, menegur, atau menjauhinya. Namun, jika tindakan tersebut tidak 

membuahkan hasil, barulah memberi hukuman dengan pukulan yang tidak 

menyakitkan. Jika tidak berguna juga, maka barulah dengan pukulan yang 

menyakitkan. Dan sebaiknya hukuman terakhir itu dilakukan di depan 

saudara atau teman-temannya. Agar hal itu menjadi peringatan juga bagi 
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mereka. Jika pendidik melihat bahwa anak setelah diberi hukuman telah 

membaik, maka pendidik harus mengubah sikapnya menjadi baik, lemah 

lembut, dan penuh senyum. Pendidik harus menunjukkan bahwa hukuman 

tersebut diberikan dengan tujuan demi kebaikan anak sendiri. 

Senada dengan Abdullah Nashih „Ulwan, B.F. Skinner tidak setuju 

dengan hukuman. B.F. Skinner lebih percaya dengan apa yang disebut 

dengan penguatan negatif (negative reinforcement). Penguatan negatif 

menambah frekuensi dari kejadian perilaku yang diinginkan, yang dapat 

menyebabkan pengakhiran atau penarikan dari beberapa kondisi yang tidak 

diinginkan. Misalnya, seorang anak didik yang terlambat masuk kelas, dan 

mendapat teguran dari gurunya berkali-kali, maka anak tersebut akan 

berusaha untuk berangkat tepat waktu. Contoh tersebut dapat diketahui 

bahwa, kondisi yang tidak diinginkan berulang kali dari guruya, jika ingin 

menghindari ataupun menghapus kondisi yang tidak diinginkan, maka setiap 

individu harus mengubah perilakunya. Penarikan kondisi yang tidak 

diinginkan (stimulus aversif) akan memuaskan individu yang 

mengalaminya. 

Proses penguatan baik positif maupun negatif selalu melibatkan 

penguatan perilaku. Sedangkan hukuman, melibatkan pengurangan atau 

pelarangan perilaku. Dalam penerapan penguatan negatif, mulai 

diberlakukan suatu jenis stimulus yang tidak menyenangkan, yaitu stimulus 

aversif dan menarik penguatan positif.  
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Tujuan terpenting dalam penguatan negatif agar ditariknya keadaan 

yang tidak diinginkan dengan merubah perilaku yang semula menjadi lebih 

baik. Penggunaan penguatan negatif sangat diperlukan, tergantung pada 

kondisi tertentu. Misalnya, jika seorang pendidik tidak ingin membiarkan 

kebiasaan anak didiknya berulang terus menerus, maka sebaiknya pendidik 

segera menghentikannya dengan penguatan negatif, seperti: teguran keras 

atau bahkan memanggil orang tuanya ke sekolah. 

Penguatan negatif (negative reinforcement) merupakan suatu titik 

permulaan dari penerapan penguatan positif (positive reinforcement). Jika 

sesudah seorang pendidik menghentikan perilaku yang tidak diinginkan 

dengan penguatan negatif, maka pendidik harus memulai suatu program 

untuk menghasilkan perilaku yang diinginkan dengan penguatan positif. 

Contohnya, apabila ada anak didik masuk kelas tepat waktu, dan kemudian 

guru kelasnya memberikan pujian kepada anak didiknya. Maka, pada 

kesempatan lain, anak didik tersebut akan berbuat hal yang sama. Dengan 

demikian, pujian dari guru merupakan penguatan positif dan perilaku anak 

didik merupakan reaksi atau respon. Sedangkan guru kelas merupakan 

perangsang atau stimulus dan diberikannya pujian adalah akibat atau 

konsekuansi dari perilaku anak didik. 

Jadi, dapat dikatakan bahwa, penguatan negatif mengharapkan 

adanya pengulangan perilaku dengan cara menambahkan perilaku yang 

kurang baik menjadi baik. Sedangkan hukuman mengharapkan adanya 

penghentian perilaku, dari tidak baik menjadi baik.  
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Metode penguatan dan hukuman merupakan suatu metode yang 

saling terkait. Penguatan bertujuan adanya penambahan pada respon yang 

diinginkan, sedangkan hukuman bertujuan menghentikan terjadinya respon 

yang tidak diinginkan. Jadi, dalam penerapan kedua metode tersebut dapat 

merupakan suatu bentuk kombinasi. Apabila telah terbentuk suatu perilaku 

yang didinginkan, maka perlu diwujudkan tujuan yang selanjutnya untuk 

menuju peningkatan perilaku yang lebih baik dari sebelumnya. 

2. Perbedaan pemikiran Abdullah Nashih „Ulwan dan B.F. Skinner tentang 

hukuman dalam pendidikan. 

Terdapat perbedaan antara pemikiran Abdullah Nashih „Ulwan dan 

B.F. Skinner dalam menerapkan hukuman dalam pendidikan. Abdullah 

Nashih „Ulwan berpandangan bahwa metode hukuman dapat menjadi 

metode alternatif dalam pendidikan anak, dengan catatan kasih sayang dan 

lemah lembut harus tercermin dalam sikap seorang pendidik dalam 

memberikan hukuman. Adapun cara yang diajarkan Islam dalam memberi 

hukuman kepada anak, yaitu: a) Bersikap lemah lembut; b) Memperhatikan 

karakter anak yang melakukan kesalahan; dan c) Memberi hukuman secara 

bertahap, dari yang ringan sampai yang keras.
1
 

Lebih lanjut, Abdullah Nashih „Ulwan menggarisbawahi bahwa, 

meskipun Islam mengakui hukuman pukulan, namun terdapat batasan dan 

syarat-syarat mengenai hal tersebut, sehingga pukulan tidak keluar dari 

lingkup teguran dan perbaikan, berubah menjadi siksaan. Adapun syarat-

                                                           
1
 Abdullah Nashih „Ulwan, Tarbiyatul Aulad, jilid 2, 703-705. 
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syarat hukuman pukulan, sebagai berikut: a) Hukuman pukulan tidak 

diberikan, kecuali pendidik sudah melakukan cara-cara pendisiplinan yang 

lain; b) Pendidik tidak memukul dalam keadaan marah, karena 

dikhawatirkan dapat membahayakan pada anak; c) Saat memukul, hindari 

tempat-tempat yang vital, seperti kepala, wajah, dada, dan perut; d) Pukulan 

pada tahap pertama, tidak boleh keras dan menyakitkan; e) Tidak boleh 

memukul anak sebelum memasuki usia 10 tahun; f) Jika anak baru pertama 

kali melakukan kesalahan, maka berikan ia kesempatan untuk memperbaiki 

diri dan meminta maaf dari apa yang telah dilakukannya, sambil meminta 

janjinya untuk tidak mengulanginya lagi untuk kedua kalinya; g) Pendidik 

memukul anak oleh dirinya sendiri, dan tidak membiarkan dilakukan oleh 

saudara atau temannya, sehingga tidak menyebabkan iri dan pertengkaran 

diantara mereka; h) Jika anak sudah mencapai usia balig dan sepuluh kali 

pukulan tidak cukup membuatnya jera, maka pendidik boleh menambah 

pukulannya yang menyakitkan dan melakukannya berulang-ulang sampai 

anak terlihat menyesali perbuatannya dan mau memperbaiki diri.
2
   

Adapun B.F. Skinner memandang pendidikan dengan hukuman lebih 

hati-hati dalam penerapannya, karena hukuman yang diikuti oleh anak tidak 

selamanya untuk perbaikan dan dorongan untuk maju, bahkan sebaliknya. 

Ada beberapa alasan mengapa B.F. Skinner tidak setuju dengan hukuman, 

yaitu: a) Pengaruh hukuman terhadap perubahan tingkah laku bersifat sangat 

sementara; b) Dampak psikologis yang buruk mungkin akan terkondisi 

                                                           
2
 Ibid., 711-713. 
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(menjadi bagian dari jiwa si terhukum) bila hukuman berlangsung lama; c) 

hukuman mendorong si terhukum mencari cara lain (meskipun salah dan 

buruk) agar ia terbebas dari hukuman. Dengan kata lain, hukuman dapat 

mendorong si terhukum melakukan hal-hal lain yang kadang kala lebih 

buruk daripada kesalahan yang diperbuatnya.
3
 Oleh karena itu, pendidik 

harus menghindari hukuman, kecuali jika terpaksa dalam batas peraturan 

pendidikan. Misalnya, menghindari hukuman verbal maupun fisik, seperti: 

kata-kata kasar, ejekan, cubitan, jeweran yang justru akan berakibat buruk 

bagi anak didik.
4
 

Hukuman, sebenarnya tidak mutlak diberikan kepada anak, mengingat 

antara anak satu dengan lainnya memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada 

anak yang memiliki karakter pendiam, ada yang temperamen, dan ada juga 

yang seimbang antara pendiam dan temperamen. Sehingga, ada sebagian anak 

yang cukup dengan teladan dan nasehat saja dan tidak perlu diberi hukuman. 

Akan tetapi, ada yang perlu sesekali diperlakukan dengan keras. Hukuman 

seharusnya menjadi alternatif terakhir yang terbayang oleh seorang pendidik, 

mereka hendaknya mendahulukan metode lain, karena metode yang digunakan 

pendidik akan membawa dampak bagi perkembangan kejiwaan anak.  

Metode hukuman, sebagaimana yang diungkapkan oleh Adullah Nashih 

„Ulwan dan B.F. Skinner, memiliki kelebihan dan kekurangan, yaitu: 

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

hukuman dalam pendidikan. 

                                                           
3
 C. Asri Budiningsih, Belajar dan Pembelajaran, cet. ke-1 (Jakarta: PT Rineka Cipta, 

2005), 26.  
4
 Sugihartono, Psikologi Pendidikan (Yogyakarta: UNY Press, 2007), 99. 
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Kelebihan pemikiran Abdullah Nashih „Ulwan dan B.F. Skinner, 

pada dasarnya hampir sama, yaitu hukuman dilaksanakan hanya untuk 

mengontrol agar perilaku yang tidak pantas dapat berubah menjadi baik. 

Sehingga dalam penerapan hukuman digunakan seperlunya dan melalui cara 

tertentu. Perbedaannya, B.F. Skinner menggunakan cara-cara yang 

diperkenalkan oleh para orang tua dalam memberikan hukuman kepada 

anak, sedangkan Abdullah Nashih „Ulwan menggunakan cara-cara yang 

diajarkan Islam dalam memberi hukuman kepada anak.  

Abdullah Nashih „Ulwan menyadari bahwa anak memiliki karakter 

yang berbeda satu sama lain, sehingga ketika hendak memberikan hukuman 

ia terlebih dahulu memperhatikan karakter anak tersebut, kemudian memilih 

cara yang sesuai untuk mendidik anak dan memperbaiki kesalahannya. 

Suatu waktu cukup dengan nasihat, pandangan tajam, kelemahlembutan, 

atau isyarat. Namun, jika hal ini tidak membuahkan hasil, barulah secara 

bertahap memberikan hal yang lebih keras dari sebelumnya, yaitu teguran. 

Jika teguran tidak bermanfaat, barulah memberi hukuman dengan pukulan 

yang tidak menyakitkan. Jika tidak berguna juga, maka barulah dengan 

pukulan yang menyakitkan, sesuai dengan syarat-syarat hukuman pukulan 

yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Dan hukuman ini dilakukan di 

depan saudara atau teman-temannya. Agar hal itu menjadi peringatan juga 

bagi mereka.  

Jika pendidik melihat bahwa anak setelah diberi hukuman telah 

membaik, maka pendidik harus mengubah sikapnya menjadi baik, lemah 
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lembut, dan penuh senyum. Pendidik harus menunjukkan bahwa hukuman 

tersebut diberikan dengan tujuan demi kebaikan anak tersebut. Ketika anak 

merasakan bahwa pendidik setelah memberikan hukuman menjadi baik dan 

lemah lembut kepadanya, dan mengetahui maksud pendidik adalah untuk 

mendidik dan memperbaiki kesalahannya, maka ia tidak akan meresponnya 

dengan  perasaan tertekan dan minder. Bahkan, ia akan menghargai 

perlakuan sayang pendidik dengan selayaknya dan memperbaiki 

kesalahannya, sehingga menjadi anak yang baik. 

Selain itu, metode hukuman yang diperkenalkan B.F. Skinner 

memilki kelebihan lain, yaitu adanya penguatan positif. Penguatan positif 

merupakan penguatan yang akan mendorong anak untuk mengulangi 

tingkah laku sebelumnya. Tujuan pemberian penguatan positif adalah agar 

anak mampu melakukan pengulangan dalam hal ini akan berbuat atau 

berperilaku lebih baik. Misalnya, apabila ada anak didik menyapa guru 

kelasnya di jalan dengan cara yang sopan dan kemudian guru tersebut 

memberikan pujian kepada anak. Maka pada kesempatan ini, anak didik 

akan berbuat hal yang sama. Dengan demikian, pujian dari guru kelas 

merupakan penguatan positif dan perilaku anak didik merupakan reaksi atau 

respon. Sedangkan guru kelas yang sedang lewat di jalan merupakan 

perangsang atau stimulus, dan diberikannya pujian adalah akibat atau 

konsekuensi dari perilaku anak didik. 

2. Kekurangan pemikiran Abdullah Nashih „Ulwan dan B.F. Skinner tentang 

hukuman dalam pendidikan. 
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Kekurangan  pemikiran Abdullah Nashih „Ulwan tentang hukuman 

dalam pendidikan adalah, tidak adanya penguatan positif setelah pemberian 

hukuman. Padahal, penguatan positif diperlukan dalam upaya memperkuat 

sebuah tingkah laku yang lebih baik. Sedangkan kekurangan pemikiran B.F. 

Skinner tentang hukuman dalam pendidikan adalah, cara-cara pemberian 

hukuman yang diperkenalkan para orang tua di tiap daerah belum tentu 

sama, panduannya disesuaikan dengan budaya pembelajaran masing-masing 

daerah. Sehingga tidak memiliki panduan khusus tentang cara-cara 

pemberian hukuman kepada anak. Hal ini tentunya berbeda dengan 

Abdullah Nashih „Ulwan yang menggunakan panduan khusus dalam 

memberikan hukuman kepada anak. 

 

B. Relevansi Pemikiran Abdullah Nashih ‘Ulwan dan B.F. Skinner Tentang 

Hukuman dalam Pendidikan 

Umumnya, bentuk hukuman yang dialami atau dilakukan terhadap anak 

didik, antara lain: hukuman fisik, yaitu suatu bentuk hukuman yang dapat 

mengakibatkan luka atau cidera pada anak didik, seperti memukul, menendang, 

menampar. Kemudian, hukuman psikis yang dilakukan guru terhadap anak 

didik, yaitu hukuman dengan cara menghina, melecehkan, mencela atau 

melontarkan perkataan yang menyakiti perasaan, melukai harga diri, 



110 

 

menurunkan rasa percaya diri, membuat anak didik merasa hina, kecil, lemah, 

tidak berguna dan tidak berdaya.
5
 

Hukuman fisik maupun psikis yang dilakukan oleh guru terhadap anak 

didiknya di sekolah dapat menimbulkan dampak yang buruk terhadap fisik, 

psikologis, dan sosialnya.
6
 Secara fisik, mengakibatkan organ-organ tubuh 

anak didik mengalami kerusakan, seperti memar, luka-luka, dan lain-lain. 

secara psikologis, menimbulkan trauma psikologis, rasa takut, rasa tidak aman, 

dendam, menurunnya semangat belajar, daya konsentrasi, kreativitas, 

hilangnya inisiatif, serta daya tahan mental anak didik, menurunnya rasa 

percaya diri, stress, depresi dan sebagainya. Dalam jangka panjang, dampak ini 

bisa terlihat dari penurunan prestasi, perubahan perilaku yang menetap. 

Secara sosial, anak didik yang mengalami hukuman tanpa ada 

penanggulangan, bisa saja menarik diri dari lingkungan pergaulan, karena 

takut, merasa terancam dan merasa tidak bahagia berada diantara teman-

temannya. Mereka juga jadi pendiam, sulit berkomunikasi baik dengan guru 

maupun dengan sesama teman. Bisa jadi mereka sulit mempercayai orang lain, 

dan semakin menutup diri dari pergaulan.  

Hukuman fisik dan psikis yang dilakukan oleh guru terhadap anak 

didiknya di sekolah, tentu saja bertentangan dengan konsep hukuman menurut 

Abdullah Nashih „Ulwan dan B.F. Skinner bahwa hukuman sesungguhnya 

tidaklah mutlak diperlukan, ada sebagian anak didik yang cukup dengan 

teladan dan Nashihat saja dan tidak perlu adanya hukuman. Akan tetapi, anak 

                                                           
5
 Arthur Rionaldi, “Tinjauan Yuridis Terhadap Kekerasan Yang Dilakukan Oknum Guru 

Terhadap Murid di Sekolah,” Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014, 6. 
6
 Ibid. 
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didik tidak seluruhnya sama, diantara mereka ada yang perlu sesekali 

diperlakukan lebih keras. Hukuman bukan tindakan yang pertama kali 

terbayang oleh seorang pendidik, mereka hendaknya mendahulukan metode 

lain, karena metode pendidikan yang digunakan para pendidik akan 

berpengaruh terhadap perkembangan kejiwaan anak. 

Ibnu Sina, Al-„Abdari, dan Ibnu Khaldun berpendapat bahwa, pendidik 

tidak boleh memberi hukuman, kecuali dalam keadaan terpaksa. Ia juga tidak 

boleh menghukum dengan pukulan, kecuali setelah sebelumnya memberi 

ancaman, untuk memberikan pengaruh yang diinginkan dalam memperbaiki 

kesalahan anak dan membentuk akhlak dan mentalnya.
7
 

Ibnu Khaldun menerangkan bahwa kekerasan pada anak akan 

membuatnya menjadi lemah dan penakut, serta lari dari kesulitan hidup. ia 

mengatakan: 

“Siapa saja yang dididik dengan keras dan paksaan, baik dari 

kalangan pelajar, budak, maupun pelayan, akan membuatnya merasa 

sempit, hilang semangatnya, menjadi malas, dan terdorong untuk 

berbohong. Hal ini disebabkan ia takut terkena hukuman. Dampaknya, 

kecenderungan itu menjadi kebiasaan dan akhlaknya, serta merusak 

sifat kemanusiaan pada dirinya.”
8
 

 

Ibnu Khaldun menerangkan mengenai efek negatif dari bersikap keras 

dan kasar kepada anak. Ia mengatakan: 

“Orang yang diperlakukan dengan kasar akan menjadi beban bagi 

yang lain, karena ia menjadi lemah untuk membela kehormatan dan 

keluarganya. Ia tidak punya semangat dan antusias untuk meraih 

keutamaan dan akhlak yang terpuji. Selanjutnya, jiwanya berubah dari 

tujuannya dan sifat kemanusiaannya.”
9
 

 

                                                           
7
 Abdullah Nashih „Ulwan, Tarbiyatul Aulad, jilid 2, 704. 

8
 Ibid. 

9
 Ibid. 
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Memilih cara yang sesuai untuk mendidik anak dan memperbaiki 

kesalahannya dengan nasihat, kelemahlembutan, isyarat, atau juga kata-kata 

teguran, serta tidak langsung memberikan hukuman, kecuali setelah tidak 

mempan dengan nasihat dan teguran, merupakan solusi yang tepat dalam 

memperbaiki kesalahan anak didik. Jika pendidik melihat bahwa anak didik 

setelah diberi hukuman telah membaik, maka pendidik harus mengubah 

sikapnya menjadi baik, lemah lembut, dan penuh senyum. Selain itu pendidik 

dapat memberikan pujian kepada anak didik atas sikapnya yang baik. Hal ini 

dilakukan untuk memberi penguatan positif, agar anak didik mampu 

melakukan pengulangan dalam hal ini akan berbuat atau berperilaku lebih baik.  

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukuman 

dalam pendidikan yang disampaikan oleh Abdullah Nashih „Ulwan dan B.F. 

Skinner, relevan untuk diterapkan dalam dunia pendidikan anak sekarang ini, 

khususnya di Indonesia. Mengingat Indonesia merupakan Negara kepulauan 

yang memiliki budaya yang berbeda-beda. Hal ini dapat menjadi salah satu 

faktor yang menyebabkan peserta didik memiliki karakter yang berbeda-beda 

pula. Sehingga dalam memberikan hukuman, pendidik harus memperhatikan 

karakter masing-masing peserta didiknya, agar pendidik dapat memilih cara 

yang sesuai untuk mendidik peserta didik dan memperbaiki kesalahannya. 


