
BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI 

A. Tinjauan Pustaka 

Sejauh ini, telah ditemukan beberapa karya ilmiah yang memiliki 

keterkaitan dengan tema yang akan diteliti ini, yaitu di antaranya sebagai 

berikut.  

Pertama, skripsi yang ditulis Iftakhur Rokhmah mahasiswa dari 

Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

(UMY) yang berjudul Teori Belajar dalam Al-Qur’an Surat  Az-Zalzalah 

Ayat 7-8  (Kajian Tafsīr At-Taḥrīr Wa At-Tanwīr), (2018). Skripsi ini 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis isi. Secara 

umum skripsi ini menjelaskan bahwa teori belajar dalam al-Qur’an, salah 

satunya ada dalam al-Qur’an surat al-Zalzalah ayat 7-8. Skripsi tersebut 

memuat konsep targīb dan tarhīb. Konsep targīb (motivasi) dan tarhīb 

(peringatan) yang terdapat dalam al-Qur’an surat az-Zalzalah ayat 7-8 

dapat dikatakan memiliki kesamaan dengan konsep reward dan 

punishment. Lain daripada itu, teori belajar yang ada di dalam al-Qur’an 

surat az-Zalzalah ayat 7-8 relevan dengan pendidikan saat ini, yakni teori 

belajar behavioristik.  

Skripsi Rokhmah ini memiliki persamaan tema dengan skripsi 

yang akan diteliti ini. Keduanya sama-sama membahas kajian tafsir. Akan 

tetapi menjadi berbeda karena keduanya menggunakan kitab tafsir yang 

berbeda dan meneliti ayat yang berbeda. Penelitian Rokhmah 
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menggunakan surat al-Zalzalah ayat 7-8 dengan studi kitab Tafsīr at-

Taḥrīr wa at-Tanwīr karya Ibnu ‘Asyur, sedangkan  skripsi ini akan 

meneliti beberapa ayat al-Qur’an tentang jazā’ (reward dan punishment) 

dengan menggunakan Tafsīr Al-Marāgī karya Ahmad Musṭāfā al-Marāgī. 

Lain dari pada itu, dalam penelitian ini akan dianalisis relevansi ayat jazā’ 

bagi pendidikan berdasarkan perspektif Tafsīr Al-Marāgī. 

Kedua, tulisan Novi Irwan Nahar dengan judul “Penerapan Teori 

Belajar Behavioristik dalam Proses Pembelajaran” Jurnal Ilmu 

Pengetahuan Sosial, Volume 1 Desember 2016, menyebutkan 

bahwasanya teori belajar behavioristik merupakan teori belajar yang lebih 

mengutamakan pada perubahan tingkah laku siswa sebagai akibat adanya 

stimulus dan respons. Stimulus merupakan apa saja yang diberikan guru, 

sedangkan respons adalah yang dihasilkan siswa. Oleh karena itu, stimulus 

dan respons harus dapat diamati dan diukur yang bertujuan untuk melihat 

terjadinya perubahan tingkah laku. 

Tulisan Nahar memiliki persamaan dengan skripsi ini, yaitu 

membahas tentang teori behavioristik sebagai teori belajar yang 

mengedepankan perubahan tingkah laku. Namun, menjadi berbeda  karena 

dalam  skripsi ini akan meneliti beberapa ayat al-Qur’an tentang jazā’ 

(reward dan punishment) dengan menggunakan Tafsīr Al-Marāgī karya 

Ahmad Musṭāfā al-Marāgī. Lain dari pada itu, dalam penelitian ini akan 

dianalisis relevansi  jazā’ (reward dan punishment) bagi pendidikan  

berdasarkan Tafsīr Al-Marāgī. 
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Ketiga, skripsi Ahmad Risal Yunus dengan judul Pengaruh 

Metode Reward dan Punishment terhadap Peningkatan Motivasi Peserta 

Didik di MTs As’adiyah Putra II Sengkang, mahasiswa Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2015. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dekskripif dan tekhnik 

analisis data yang digunakan adalah persentase. Yunus menyimpulkan 

bahwa ada pengaruh yang signifikan antara pemberian reward dan 

punishment terhadap motivasi belajar siswa kelas VII MTs As’adiyah 

Putra II Sengkang.  

 Yunus meneliti tentang reward dan punishment, sama hal nya 

dengan penelitian skripsi ini. Akan tetapi keduanya menjadi berbeda, 

karena skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan Yunus 

menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Selain itu, dalam skripsi 

ini akan memaparkan jazā’ (reward dan punishment) dalam ayat-ayat al-

Qur’an dan menganalisis relevansinya bagi pendidikan berdasarkan Tafsīr 

Al-Marāgī. 

Keempat, tidak hanya dua penelitian di atas, terdapat juga skripsi 

yang ditulis oleh Dwi Asmoro mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta 

dengan judul Penerapan Reward and Punishment dalam Meningkatkan 

Motivasi dan Hasil Belajar PAI Siswa  Kelas IV SD Negeri 2 Jatirejo, 

Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo Tahun Pelajaran 2011/2012, 

(2011). Skripsi Asmoro ditulis dengan pendekatan kualitatif dengan latar 
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Kelas IV SD Negeri 2 Jatirejo, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten 

Purworejo. Dalam skripsi tersebut dipaparkan bahwa pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam masih kurang mendapat respons yang positif dari 

siswa. Hal ini disebabkan karena kurangnya motivasi yang dapat membuat 

siswa lebih aktif dan bersemangat. Penerapan reward and punisment 

efektif digunakan, terbukti dari adanya peningkatan motivasi dan hasil 

belajar siswa.  

Penelitian Asmoro dengan skripsi ini memiliki persamaan, yaitu 

membahas tentang reward dan punishment sebagai motivasi belajar 

dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Lain dari pada itu, skripsi 

tersebut  berbeda dengan skripsi yang akan diteliti ini, karena selain akan 

meneliti tentang reward dan punishment (jazā’), skripsi ini akan meneliti 

beberapa ayat al-Qur’an tentang jazā’ (reward dan punishment) dengan 

menggunakan Tafsīr Al-Marāgī karya  Ahmad Musṭāfā al-Marāgī. 

Selanjutnya, dalam penelitian ini akan dianalisis relevansi ayat0ayat jazā’ 

bagi pendidikan berdasarkan Tafsīr Al-Marāgī. 

Kelima,  sejalan skripsi di atas ada juga penelitian Achamd Pandu 

Setiawan yang berjudul “Aplikasi Teori Behavioristik dan Konstruktifistik 

dalam Kegiatan Pembelajaran di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Raden 

Wijaya Mojokerto”, dalam Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam, Vol. 

6, No. 2, November 2016. Setiawan menyatakan dalam tulisannya, bahwa 

teori behavioristik menekankan pada perubahan tingkah laku sebagai 

akibat interaksi antara stimulus dan respons. Proses perubahan tingkah 
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laku merupakan akibat dari interaksi antara stimulus dan respons. 

Seseorang dianggap telah belajar apabila ia bisa menunjukkan perubahan 

tingkah lakunya. Teori behavioristik ini bisa dikolaborasikan dengan 

model pembelajaran konstruktivisme. 

Penelitian Setiawan dengan skripsi ini memiliki persamaan, yaitu 

membahas tentang teori behavioristik yang mengedepankan adanya 

perubahan tingkah laku. Selain terdapat persamaan antara penelitian 

Setiawan dengan skripsi ini, terdapat pula perbedaan anatara keduanya. 

Hal tersebut dapat dilihat, bahwa skripsi yang akan ditulis ini meneliti 

beberapa ayat al-Qur’an tentang jazā’ (reward dan punishment) dengan 

menggunakan Tafsīr Al-Marāgī karya Ahmad Musṭāfā al-Marāgī. Lebih 

lanjut, dalam penelitian ini akan dianalisis relevansi ayat-ayat tersebut bagi 

pendidikan dengan menggunakan Tafsīr Al-Marāgī. 

Keenam, berbeda dengan penelitian di atas, terdapat tulisan Games 

Yunastutik dengan judul “Peningkatan Prestasi Belajar Matematika 

Melalui Pembelajaran Behavioristik pada Siswa SMPN 1 Karangploso” 

dalam jurnal Cendekia, Vol. 11, No. 2, Oktober 2017. Yunastutik 

memaparkan bahwa penggunaan pembelajaran behavioristik dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. Ketercapaian proses pembelajaran 

Matematika menggunakan pembelajaran behavioristik tergolong baik 

karena mencapai hasil ≥ 75%. Hasil tes akhir siklus II untuk seluruh siswa 

berdasarkan SKM dan ketuntasan klasikal 95% sudah sempuma (semua 

siswa sudah mencapai SKM). Ini menunjukkan bahwa  pembelajaran 
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behavioristik dapat meningkatkan prestasi belajar siswa kelas VII D 

SMPN 1 Karangploso. 

Penelitian Yunastutik memiliki persamaan dengan skripsi ini, 

yaitu membahas tentang teori behavioristik. Namun, penelitian Yunastutik 

berbeda dengan skripsi yang akan diteliti ini, karena Yunastutik 

menggunakan deskriftif statistik. Selain membahas tentang  teori 

behavioristik, penelitian skripsi ini juga akan meneliti beberapa ayat al-

Qur’an tentang jazā’ (reward dan punishment) dengan menggunakan 

Tafsīr Al-Marāgī karya Ahmad Musṭāfā al-Marāgī. Selanjutnya, dalam 

penelitian ini akan dianalisis relevansi ayat-ayat jazā’ (reward dan 

punishment) bagi pendidikan berdasarkan Tafsīr Al-Marāgī. 

Ketujuh, tulisan Azis dengan judul “Reward-Punishment Sebagai 

Motivasi Pendidikan (Prespektif Barat dan Islam)”, dalam jurnal cendekia 

Vol. 14, No. 2, Juli-Desember tahun 2016. Hasil dari penelitian ini adalah 

bahwa metode hadiah dan hukuman dalam perspektif Barat adalah bentuk 

penguatan positif yang berasal dari teori behavioris, sedangkan dalam 

pendidikan Islam hadiah dan hukuman (reward dan punishment) itu adalah 

sebagai salah satu konsekuensi dari perbuatan seseorang. Azis 

menyimpulkan bahwa ada relevansi antara hukuman dan penghargaan 

terhadap konsep teori perilaku belajar dan pendidikan Islam, sebab 

keduanya merupakan konsekuensi dari perilaku peserta didik. Islam dan 

Barat sepakat bahwa hadiah dan hukuman dalam proses pembelajaran 

memberikan motivasi bagi peserta didik. 
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Penelitian Azis memiliki persamaan dengan skripsi yang akan 

diteliti ini, yaitu keduanya sama-sama membahas tentang hadiah dan 

hukuman (reward dan punishment) dalam prespektif Barat dan Islam. 

Namun penelitian keduanya juga memiliki perbedaan. Azis meneliti 

relevansi reward dan punishment dalam prespektif Barat dan Islam 

sedangkan dalam skripsi ini akan dianalisis relevansi ayat-ayat jazā’ 

(reward dan punishment) bagi pendidikan dengan menggunakan Tafsīr Al-

Marāgī karya Ahmad Musṭāfā al-Marāgī. 

Kedelapan, tulisan Ni Kadek Sujiantari dengan judul “Pengaruh 

Reward dan Punishment terhadap Motivasi Belajar Siswa dalam 

Pembelajaran IPS (Studi pada SMP Negeri 1 Singaraja Kelas VIII Tahun 

Ajaran 2015/2016) ”, dalam Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonimi, Vol. 7, 

No. 2, tahun 2016. Berdasarkan hasil penelitian Sujiantari, bahwa reward 

dan punishment berpengaruh signifikan terhadap motivasi belajar siswa 

SMP Negeri 1 Singaraja kelas VIII. Sampel yang diambil dalam proses 

penelitian tersebut adalah sebanyak 114 orang siswa. Data tersebut 

dikumpulkan menggunakan kuesioner dan dianalisis menggunakan 

analisis regressi linier berganda dengan bantuan program statistical 

package for social sciences (SPSS) for windows versi 16.  

Penelitian Sujiantari ini memiliki persamaan dengan skripsi yang 

akan diteliti ini, yaitu keduanya sama-sama membahas tentang reward dan 

punishment. Akan tetapi, penelitian keduanya menjadi berbeda karena 

dalam penelitian Sujiantari ini menggunakan jenis penelitian Kausal. 
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Selain itu, dalam skripsi ini akan memaparkan jazā’ (reward dan 

punishment) yang terdapat dalam beberapa ayat al-Qur’an dengan 

menggunakan Tafsīr Al-Marāgī dan menganalisis relevansi ayat-ayat 

tersebut bagi pendidikan berdasarkan perspektif Tafsīr Al-Marāgī karya 

Ahmad Musṭāfā al-Marāgī. 

Kesembilan, skripsi Nurul Maisyaroh mahasiswi Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri Raden Intan 

Lampung dengan judul Konsep Hukuman dalam Pendidikan Islam 

Perspektif Abdullah Nashih ‘Ulwan, (2017). Maisyaroh menyimpulkan 

dalam penelitiannya bahwa terdapat lima metode menghukum dalam 

konsep hukuman menurut Abdullah Nashih ‘Ulwan. Adapun lima metode 

itu adalah dengan pengarahan, isyarat, kecaman, boikot dan pukulan. 

Maisyaroh juga menegaskan bahwa hukuman dapat dikatakan sebagai alat 

pendidikan, karena hukuman dapat menjadi alat motivasi bagi peserta 

didik.  

Penelitian Maisyaroh memiliki persamaan dengan skripsi ini, 

yaitu keduanya meneliti tentang hukuman atau yang dikenal dengan 

punishment (dalam teori behavioristik). Akan tetapi juga memiliki 

perbedaan. Maisyaroh fokus pada konsep hukuman menurut Abdullah 

Nashih ‘Ulwan, sedangkan skripsi ini akan mengupas ayat-ayat al-Qur’an 

yang berkaitan tentang  jazā’ (reward dan punishment) dengan 

menggunakan penafsiran Ahmad Musṭāfā al-Marāgī. Lebih lanjut, akan 
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dianalisis relevansi ayat-ayat tersebut bagi pendidikan dengan 

menggunakan Tafsīr Al-Marāgī 

Kesepuluh, penelitian Muh. Rodhi Zamzami dengan judul 

“Penerapan Reward and Punishment dalam Teori Behaviorisme”, 

Ta’limuna, Vol. 8, No. 1, Maret tahun 2015.  Secara umum, penelitian 

dalam jurnal ini menyimpulkan bahwa dalam teori behaviorisme, 

psikologi manusia dapat dipelajari melalui pemeriksaan dan analisis 

perilaku yang dapat diamati. Reinforcement dalam teori ini sering 

digunakan dengan metode reward and punishment. Banyak guru yang 

keliru dalam menggunakan reinforcement ini. Mereka menganggap bahwa 

praktek reinforcement itu adalah dengan hukuman, dan mereka 

menganggap bahwa hukuman adalah metode yang efektif. 

Sama hal nya dengan penelitian-penelitian sebelumnya, bahwa 

penelitian oleh Zamzami ini memiliki persamaan dengan penelitian skripsi 

ini. Keduanya mengangkat tema yang sama, yaitu reward dan punishment 

(jazā’). Namun terdapat pula hal yang membedakan antara kedua 

penelitian ini, yaitu skripsi ini akan menganalisis relevansi ayat-ayat jazā’ 

bagi pendidikan menurut perspektif Tafsīr al-Marāgī. 

Kesebelas, buku yang ditulis oleh Abd. Madjid dengan judul 

Manusia dalam Tafsir Al-Maraghi Implikasinya pada Konsep Pendidikan. 

Madjid menyimpulkan dalam bukunya, bahwa manusia merupakan 

makhluk yang terdiri dari unsur jasmani, ruhani dan akal. Oleh karena itu 

dalam pendidikan harus ada keseimbangan antara hal-hal yang bersifat 
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material-keduniaan dengan spritual-transedental. Selain itu, segala 

aktivitas manusia tidak lain adalah dalam rangka beribadah kepada Allah 

sebagimana tujuan manusia diciptakan adalah untuk beribadah kepada-

Nya dan menjadi khalifah di bumi-Nya. Lebih lanjut Madjid menegaskan, 

bahwa pendidikan bertugas memelihara keimanan setiap peserta didik, 

sehingga setiap peserta didik tidak lepas dari fitrahnya sebagai makhluk 

yang suci dan baik. Dengan demikian telah jelas, bahwa lingkungan sangat 

berpengaruh terhadap baik buruknya seseorang. 

Tidak jauh berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, 

penelitian oleh Madjid ini memiliki persamaan dengan penelitian skripsi 

ini. keduanya sama-sama membahas tentang penafsiran al-Marāgī, tetapi 

menjadi berbeda karena Madjid mengupas penafsiran al-Marāgī tentang 

manusia dan menganalisis implikasinya terhadap pendidikan, sedangkan 

penelitian skripsi ini akan membahas penafsiran al-Marāgī tentang ayat-

ayat jazā’ (reward dan punishment) dalam al-Qur’an dan menganalisis 

relevansi ayat-ayat tersebut bagi pendidikan berdasarkan perspektif Tafsīr 

al-Marāgī.  

Dari beberapa literatur yang telah dipaparkan di atas, dapat 

disimpulkan bahwa terdapat berbagai macam penelitian tentang jazā’ 

(hadiah/ reward dan hukuman/punishment) dalam teori behavioristik, 

selain itu terdapat penelitian tentang Tafsīr Al-Marāgī. Akan tetapi, belum 

ada yang melakukan penelitian yang menganalisis relevansi jazā’ bagi 

pendidikan berdasarkan persektif Tafsīr Al-Marāgī. Oleh karena itu, 
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penulis masih mempunyai peluang untuk melakukan penelitian ini, dan 

tidak mengulang penelitian yang sebelumnya. Kemudian, pustaka-pustaka 

di atas, dapat dijadikan sebagai pijakan analisis berikutnya. 

B. Kerangka Teori 

Kerangka teoretik adalah pedoman dalam mencari data atau 

informasi yang terkait dengan permasalahan atau yang berhubungan 

dengan penelitian yang akan dilakukan (Minarni, 2017:12).   Adapun 

kerangka teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Teori Behavioristik 

Teori belajar merupakan kumpulan prinsip umum yang saling 

berhubungan dan penjelasan atas sejumlah fakta serta penemuan yang 

berkaitan dengan peristiwa belajar (Rusuli, 2014: 38). Secara psikologis 

belajar merupakan suatu proses perubahan yaitu perubahan tingkah 

laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Perubahan-perubahan tersebut akan 

nyata dalam seluruh aspek tingkah laku (Ningrum, 2018:10). Teori 

belajar yang menekankan terhadap perubahan perilaku siswa disebut 

dengan teori behavioristik (Nahar, 2016: 64). Behavioristik diambil dari 

kata behavior yang berarti tingkah laku yang dilakukan baik oleh 

organisme, entitas buatan, atau sistem yang berhubungan dengan diri 

atau lingkungan bersama sistem lain atau organisme disekitarnya 
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(Rokhmah, 2018: 12). Aliran behavioristik ini menekankan pada 

terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Seseorang 

dianggap telah belajar jika ia mampu menunjukkan perubahan tingkah 

lakunya (Setiawan, 2016: 45). 

Teori ini dikembangkan oleh beberapa para ahli seperti John B. 

Watson, Ivan P. Pavlov, dan B.F. Skinner (Reimann 2016: 37). Menurut 

teori behavioristik tingkah laku manusia dikendalikan oleh ganjaran 

atau penguatan (reinforcement) dari lingkungan (Nahar, 2016: 65-67). 

Reinforcement tersebut dapat berupa pemberian reward dan 

punishment. Tokoh teori behavioristik yang menggunakan 

reinforcement positif dan reinforcement negatif ini sebagai stimulus 

menuju terjadinya perubahan tingkah laku adalah Burrhus Frederic 

Skinner.  Burrhus Frederic Skinner lahir pada 20 Maret 1904 di 

Susquehanna, Pennsylavania. Skinner adalah anak pertama (dari dua 

bersaudara) dari William Skinner dan Grade Mange Burrhus Skinner 

(Feist, 2014 : 158). 

Menurut, Skinner, reward menguatkan hubungan antara 

stimulus dan respons, sedangkan punishment adalah pengganggu yang 

biasanya tidak melemahkan hubungan antara stimulus dan respons. Hal 

demikian karena hukuman hanya menghambat perilaku, bukan 

menghilangkannya (Feist, 2014 : 163). 

Menurut teori behavioristik, belajar adalah suatu perubahan 

tingkah laku yang dapat diamati secara langsung, yang terjadi melalui 
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terkaitnya stimulus-stimulus dan respons-respons menurut prinsip-

prinsip mekanistik. Stimulans yang dimaksud adalah lingkungan 

belajar, tidak hanya lingkungan internal tetapi juga lingkungan 

eksternal yang menjadi penyebab seseorang belajar. Sedangkan respons 

adalah akibat atau dampak, berupa reaksi fisik (berupa perubahan 

tingkah laku) terhadap stimulans. Stimulus-respons ini merupakan 

rangkaian dari proses yang terjadi pada kegiatan belajar (Ningrum, 

2018: 12).  

Cara belajar yang khas ditunjukkan dengan ”trial and error” 

atau coba-coba salah dan mengurangi kesalahan. Di samping itu, para 

behavioris menggunakan reinforcement (penguat positif) atau satisfiyer 

(pembawa kepuasan) dalam mempertahankan tingkah laku yang 

dikehendaki. Artinya individu akan belajar apabila ia melakukan 

perbuatan yang mendatangkan reinforcement positif, jika yang 

dilakukan tidak mendatangkan reinforcement positif, maka perbuatan 

tersebut tidak akan dilakukannya, bahkan dihilangkannya (Rusuli, 

2014: 49). Para penganut teori ini berpendapat bahwa sudah cukup bagi 

siswa untuk mengasosiasikan stimulus-stimulus dan respon-respon 

yang diberi reinforcement apabila ia memberikan respon yang benar. 

Mereka tidak mempersoalkan apa yang terjadi dalam pikiran siswa 

sebelum dan sesudah respons dibuat (Rusuli, 2014: 41).  

2. Reward  
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Secara bahasa, reward adalah hadiah, ganjaran, upah, atau 

penghargaan. Sedangkan secara istilah reward berarti pemberian 

konsekuensi berupa hal yang menyenangkan sebagai upaya untuk 

mengatur tingkah laku seseorang. Tingkah laku manusia dikendalikan 

oleh penguatan atau ganjaran (reward) dari lingkungan. Tingkah laku 

peserta didik merupakan reaksi-reaksi terhadap lingkungan 

(Yunastutik, 2017: 209).   

Segala sesuatu berupa penghargaan yang menyenangkan 

perasaan disebut dengan reward. Reward diberikan kepada peserta didik 

sebagai apresiasi karena mendapat hasil baik dalam proses 

pendidikannya. Peranan reward (ganjaran) dalam proses pengajaran 

cukup penting terutama sebagai faktor eksternal dalam mempengaruhi 

dan mengarahkan perilaku siswa. Hal ini didasarkan atas berbagai 

pertimbangan logis, diantaranya reward (ganjaran) biasanya dapat 

menimbulkan motivasi belajar siswa, dan reward (ganjaran) juga 

memiliki pengaruh positif dalam kehidupan siswa. Reward (ganjaran) 

merupakan alat pendidikan yang mudah dilaksanakan dan sangat 

menyenangkan para siswa, untuk itu reward (ganjaran) dalam suatu 

proses pendidikan sangat dibutuhkan keberadaannya demi 

meningkatkan motivasi belajar (Yunus , 2015: 9). Selain sebagai 

motivasi belajar, reward juga berfungsi untuk mengulangi dan 

memperkuat perilaku yang disetujui secara sosial (Sujiantari, 2016: 3). 

a. Reward menurut tokoh pendidikan Islam dan Barat 
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1) Reward menurut tokoh pendidikan Islam  

a) Abdul Majid 

Abdul Majid menyebutkan dalam bukunya 

Sreategi Pembelajaran, bahwa hadiah merupakan alat 

pendidikan yang bersifat positif dengan fungsinya 

sebagai alat pendidikan represif positif. Hadiah ini 

menjadi motivasi yang baik untuk meningkatkan 

semangat dalam belajar (Majid, 2017: 313).  

b) Al-Ghazali 

Menurut al-Ghazali, reward hendaknya 

diberikan kepada peserta didik sebagai apresiasi atau 

memuliakan anak tersebut karena telah berperilaku baik 

dan berakhlak terpuji, baik dengan pujian bahkan hadiah 

berupa benda (Aulia, 2017: 85).  

2) Reward menurut tokoh pendidikan Barat 

a).  B. F. Skinner 

Menurut B. F. Skinner reward merupakan 

sinonim dari reinforcement positif. Reinforcement 

positif ini sebagai stimulus yang menyenangkan 

sehingga mampu menghadirkan respons positif 

(Hardiyanti, 2016: 16). Selain itu, reward dapat 

menguatkan hubungan antara stimulus dan respons 

(Feist, 2014 : 163). 
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b). John W. Santrock 

John W. Santock mengungkapkan bahwa 

reward (penguat/imbalan/hadiah) merupakan sebuah 

konsekuensi yang diperoleh seseorang yang 

meningkatkan peluang atau kemungkinan 

(probabilitas) bahwa suatu perilaku akan terjadi (Azis, 

2016: 337). Penguat berfungsi untuk memperkuat dan 

memotivasi agar terjadinya peningkatan respons 

karena telah diikuti stimulus (sebagai pendukung). 

 

 

 

 

b. Macam-Macam Bentuk Reward dan Contohnya 

1). Bentuk Pujian 

Pujian merupakan salah satu bentuk reward yang 

paling mudah dan tidak membutuhkan dana. Pujian dapat 

berupa kata-kata seperti: baik, bagus, bagus sekali, pintar, 

dan dengan isyarat-isyarat, misalnya dengan menunjukkan 

ibu jari (jari jempol), menepuk bahu anak, tepuk tangan dan 

sebagainya. 
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2).  Bentuk Penghormatan 

 Reward berupa penghormatan ini dapat berbentuk 

dua macam, yaitu 

a) Penghormatan berbentuk penobatan. 

Reward semacam ini diberikan dengan 

mengumumkan dan menampilkan anak yang mendapat 

penghormatan dihadapan teman -temannya, atau 

dihadapan teman-teman dan orang tua murid. Bentuk 

reward seperti ini biasa dilakukan ketika diadakan 

suatu acara, misalnya perpisahan pada akhir tahun. 

Pada saat itu  diumumkan dan ditampilkan murid-

murid yang dinobatkan sebagai murid berprestasi atau 

murid terbaik. 

b) Penghormatan berbentuk pemberian kekuasaan untuk 

melakukan sesuatu.  

Contoh pernghormatan seperti ini adalah 

menyuruh anak yang telah berhasil mengerjakan soal 

yang dinilai cukup sulit, untuk mengerjakan kembali 

soal tersebut di papan tulis agar dapat dicontoh oleh 

teman-temannya (yang tidak dapat mengerjakan soal 

tesebut).  

3).  Bentuk Hadiah 
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Reward semacam ini merupakan jenis reward 

yang berupa pemberian barang atau berbentuk 

materil. Hadiah ini contohnya berupa alat-alat 

keperluan sekolah, seperti tas, buku atau pun 

berbentuk uang.  

4).  Bentuk Tanda Penghargaan 

Reward dengan tanda penghargaan tidak 

dinilai dari segi harga dan kegunaan barang-barang 

tersebut, seperti halnya pada hadiah. Akan tetapi 

dinilai dari segi "kesan" atau "nilai kenang"nya. Oleh 

karena itu reward atau tanda penghargaan ini disebut 

juga reward simbolis, contohnya berupa surat-surat 

tanda jasa atau sertifikat-sertifikat (Indrakusuma, 

1973: 159). 

c. Syarat Memberikan Reward  

Terdapat beberapa syarat yang harus diperhatikan dalam 

memberikan reward menurut Ngalim Purwanto yang dikutip 

oleh Rio Rastuti, yaitu 

1) Mengenal betul murid-muridnya dan tahu cara menghargai 

(memberikan reward) dengan tepat.  

Ganjaran (hadiah dan penghargaan) yang tidak atau 

kurang tepat dapat membawa akibat yang tidak diinginkan. 
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Contohnya di kelas B seorang guru memberikan reward 

kepada murid yang telah berhasil memperoleh nilai ulangan 

tertinggi berupa lima buah buku tulis, sedangkan di kelas 

A, guru tersebut memberikan reward kepada murid yang 

telah berhasil memperoleh nilai ulangan tertinggi berupa 

empat buah buku tulis. Kasus seperti ini menjadi suatu 

masalah, dikarenakan murid-murid di kelas A adalah 

murid-murid yang memperhitungkan nilai keadilan. Dalam 

kasus ini, guru tidak dapat mengenal muridnya dengan baik, 

sehingga ia tidak atau kurang tepat dalam memberikan 

reward kepada murid kelas A, dan akhirnya menimbulkan 

dampak buruk, yaitu murid kelas A merasa tidak 

diperlakukan dengan adil, sehingga ia mengaggap bahwa 

guru tersebut adalah guru yang pilih kasih atau tidak adil. 

2) Ganjaran yang diberikan kepada seorang anak hendaknya 

tidak menimbulkan rasa cemburu atau iri hati bagi anak yang 

lain yang merasa pekerjaannya juga lebih baik, tetapi tidak 

mendapatkan ganjaran. 

Poin ke dua ini juga mempertimbangkan nilai keadilan. 

Seorang guru harus mampu bersikap adil terhadap semua 

muridnya. Contohnya, guru A memberikan reward kepada Ali 

karena telah menyelesaikan lukisan dengan hasil yang bagus. 

Akan tetapi guru tersebut tidak memberikan reward kepada 
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Aldi, padahal Aldi juga mampu menyelesaikan lukisannya 

dengan hasil yang sama bagusnya dengan lukisan Ali. 

Seharusnya yang dilakukan oleh guru tersebut adalah 

memberikan reward kepada kedua anak tersebut. Sehingga 

Aldi tidak merasa cemburu atau iri hati. 

3) Sebaiknya jangan memberi ganjaran dengan menjanjikannya 

lebih dahulu sebelum anak-anak menunjukkan prestasi 

kerjanya.  

Ganjaran yang telah dijanjikan lebih dahulu, akan 

membuat anak-anak terburu-buru dalam bekerja dan akan 

membawa kesukaran-kesukaran bagi beberapa orang anak 

yang kurang pandai. Contohnya, sebelum memberikan soal, 

seorang guru menjanjikan akan memberi reward kepada murid 

pertama yang dapat menyelesaikan soal tersebut dengan benar. 

Anak-anak menjadi terburu-buru dalam mengerjakan soal 

tersebut, karena dari awal ia sudah mengetahui bahwa murid 

pertama yang dapat menyelesaikan soal tersebut dengan benar 

akan memperoleh reward. Akan tetapi karena ia terburu-buru, 

ia menjadi kurang hati-hati dalam mengerjakannya, sehingga 

jawaban yang ia peroleh adalah jawaban yang tidak benar. 

Adapun murid-murid yang kurang pandai, sebagian 

dari mereka ada yang menjadi malas mengerjakan soal 

tersebut, karena ia tahu bahwa pada akhirnya ia tidak akan 
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memperoleh reward, karena masih banyak di atasnya yang 

jauh lebih pintar dan mampu mengerjakan soal tersebut.  

4) Pendidik harus berhati-hati dalam memberikan ganjaran, 

jangan sampai ganjaran yang diberikan kepada anak-anak 

diterimanya sebagai upah dari jerih payah yang telah 

dilakukannya. 

Dalam memberikan reward kepada murid yang berhak 

menerimanya, hendaklah pendidik atau guru memberikan 

penjelasan bahwa tujuan dari reward itu adalah untuk 

memotivasi mereka, motivasi untuk berlomba-lomba dalam 

kebaikan (menuntut ilmu), bukan menjadi upah yang mereka 

peroleh dari hasil mereka belajar. Karena belajar (menuntut 

ilmu) adalah sesuatu yang menjadi kebutuhan manusia 

(Rastuti, 2011: 36-37). 

d. Kelebihan (Dampak Positif) dan Kekurangan (Dampak Negatif) 

Reward  

Kelebihan (Dampak Positif) Reward:  

1) Memotivasi siswa untuk meningkatkan prestasi. 

2) Memberikan pengaruh terhadap jiwa anak didik untuk 

melakukan perbuatan yang positif dan bersikap progresif. 

3) Dapat menjadi pendorong atau motivasi bagi anak-anak didik 

lainnya untuk mengikuti anak yang telah memperoleh pujian 
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dari gurunya.  Baik dalam tingkah laku, sopan santun ataupun 

semangat dan motivasinya dalam berbuat yang lebih baik 

(Arief, 2002: 129). 

Kekurangan (Dampak Negatif) Reward dan 

Solusinya: 

1) Dapat mengakibatkan murid merasa bahwa dirinya lebih 

tinggi dari teman-temannya atau bahkan menganggap teman-

temannya lebih rendah. Seorang guru harus menanamkan sifat 

rendah hati kepada peserta didik, sehingga ketika ia 

memperoleh reward maka tidak menjadikannya sombong dan 

merasa bahwa dirinya yang terbaik. 

2) Umumnya ganjaran membutuhkan alat tertentu dan 

membutuhkan biaya (Arief, 2002: 128). Agar reward tidak 

menjadi sesuatu yang memberatkan, maka jangan terlalu 

sering memberikan reward berupa sesuatu yang membutuhkan 

biaya. Reward dapat juga berupa pemberian pujian dengan 

kata-kata, isyarat maupun dengan menepuk pundak. 

3. Punishment  

Hukuman (punishment) merupakan suatu bentuk tindakan yang 

diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi semua peserta didik terutama 

bagi pelaku pelanggaran untuk menghentikan perbuatan-perbuatan 

pelanggaran yang telah dilakukan atau agar terjadinya perubahan tingkah 

laku ke arah yang lebih baik. Melalui punishment ini diharapkan dapat 
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mengembalikan peserta didik pada tabiat dasarnya, yaitu insan yang baik. 

Artinya, ketika peserta didik berbuat buruk atau melakukan suatu kejahatan, 

maka hal tersebut merupakan akibat dari pengaruh lingkungan, bukan 

fitrahnya sebagai manusia (Madjid, 2015: 90).   

Punishment dalam pendidikan Islam adalah sebagai perbaikan 

bukan sebagai hardikan atau balas dendam. Oleh karena itu pendidik sudah 

seharusnya terlebih dahulu mempelajari sifat serta keadaan peserta didik 

dan melakukan pendekatan-pendekatan sebelum memberikan hukuman, 

agar peserta didik menyadari serta mengakui kesalahan yang telah ia 

lakukan (Asmoro, 2011: 12). Dengan menyadari dan mengakui kesalahan, 

peserta didik diharapkan dapat berubah menjadi lebih baik lagi dan tidak 

mengulangi kesalahan yang sama. 

a. Punishment menurut tokoh Islam dan Barat 

1). Punishment menurut tokoh Islam 

a) Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu. 

  Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu membagi 

hukuman menjadi dua yakni, yang pertama hukuman yang 

dilarang, seperti memukul wajah, kekerasan yang berlebihan, 

perkataan buruk, memukul ketika marah, menendang dengan 

kaki dan sangat marah. Adapun yang kedua, hukuman yang 

mendidik dan bermanfaat, seperti memberikan nasihat dan 

pengarahan, mengerutkan muka, membentak, menghentikan 



34 
 

kenakalannya, menyindir, mendiamkan, teguran, dan 

pukulan ringan (Prahara, 2015: 165). 

b) Ibnu Khaldun 

Menurut Ibnu Khaldun, punishment (hukuman) 

tidak boleh diterapkan dengan menggunakan kekerasan, hal 

tersebut dapat membuat hati menjadi sempit, bersifat 

pemalas, dan akan menyebabkan yang dihukum berdusta 

serta melakukan hal-hal yang buruk-buruk (Ma’arif, 2017: 

6).  

 

 

c) Ishom Ahmadi 

Hukuman menurut Ishom Ahmadi adalah alat 

pendidikan represif  guna menyadarkan anak didik agar 

melakukan hal-hal baik dan tidak melanggar tata aturan 

yang berlaku. Hukuman boleh dilakukan setelah melewati 

tahapan-tahapan, yaitu pemberitahuan, teguran, dan 

peringatan (Majid, 2017: 313).  

2). Punishment menurut tokoh Barat 

  Menurut B. F. Skinner, punishment merupakan 

bentuk penguatan negatif. Skinner berpendapat bahwa 

pengaruh punishment terhadap perubahan tingkal laku anak 
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hanya bersifat sementara. Punishment dapat mendorong 

peserta didik untuk mencari cara lain (sekalipun cara yang 

salah) agar terhindar dari punishment, yang mungkin cara 

tersebut lebih buruk daripada kesalahan yang sebelumnya 

(Setiawan, 2016: 34). Hal demikian karena efek dari 

punishment itu hanya berlaku sementara, tidak untuk 

menghilangkan perilaku akan tetapi hanya menghambat 

perilaku. 

 

 

 

b. Macam-Macam Bentuk Punishment dan Contohnya 

1) Berbentuk hukuman preventif, yaitu hukuman yang dilakukan 

dengan maksud agar tidak terjadi pelanggaran. Dengan 

hukuman ini, diharapkan dapat mencegah jangan smpai terjadi 

pelanggaran. Dengan demikian hukuman diberikan sebelum 

pelanggaran dilakukan. Adapun macam-macam hukuman ini 

sebagai berikut: 

a) Tata Tertib 

Tata tertib ialah sederetan peraturan-peraturan yang 

harus ditaati dalam suatu situasi atau dalam suatu tata 

kehidupan, misalnya, tata tertib di dalam kelas, tata tertib 
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ujian sekolah, tata tertib kehidupan keluarga, dan 

sebagainya. 

b) Anjuran dan Perintah 

Anjuran adalah suatu saran atau ajakan untuk 

berbuat atau melakukan sesuatu yang berguna. Misalnya 

anjuran untuk belajar setiap hari, anjuran untuk selalu tepat 

waktu, anjuran untuk berhemat, dan sebagainya. Perintah 

itu dapat berupa larangan dan paksaan. Larangan 

merupakan suatu keharusan untuk tidak melakukan sesuatu 

yang merugikan. Misalnya larangan untuk berbicara di 

dalam kelas. Adapun paksaan ialah suatu perintah dengan 

kekerasan terhadap siswa untuk melakukan sesuatu. 

Paksaan dilakukan dengan tujuan, agar jalannya proses 

pendidikan tidak terganggu dan terhambat. 

2) Berbentuk hukuman represif, yaitu hukuman yang diadakan 

jika terjadi pelanggaran.  Adapun macam-macam tingkatan 

hukuman ini adalah sebagai berikut. 

a) Pemberitahuan.  

Memberikan pemberitahuan atau informasi 

kepada siswa yang telah melakukan sesuatu yang 

mengganggu atau menghambat jalannya proses 

pendidikan. contohnya siswa yang berbicara di dalam 
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kelas pada waktu guru menjelaskan pelajaran. Mungkin 

siswa itu belum tahu bahwa ketika guru menjelaskan 

pelajaran di dalam kelas, maka siswa dilarang berbicara 

dengan siswa yang lain. Oleh karena itu, guru segera 

memberitahu kepada siswa yang berbicara di dalam 

kelas tersebut bahwa hal itu tidak diperbolehkan. 

b) Teguran 

Teguran berbeda dengan pemberitahuan. 

Pemberitahuan itu diberikan kepada siswa yang 

mungkin belum mengetahui tentang suatu hal, 

sedangkan teguran itu berlaku bagi siswa yang telah 

mengetahui. Contohnya, seorang merokok di area 

sekolah pada jam pelajaran bahasa Indonesia. Karena hal 

tersebut, ia ditegur oleh gurunya dan diberi hukuman 

berupa skor sekolah satu hari. Hukuman ini pantas ia 

dapatkan karena ia sudah mengetahui bahwa siswa 

dilarang merokok di area sekolah. 

c) Peringatan 

Peringatan diberikan kepada siswa yang telah 

beberapa kali melakukan pelanggaran, dan telah 

diberikan teguran atas pelanggarannya. Sebagai contoh, 

siswa yang sudah beberapa kali bolos sekolah, diberikan 
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peringatan bahwa jika ia tetap mengulangi 

perbuatannya, maka orangtuanya akan dipanggil ke 

sekolah, dan jika setelah itu masih mengulangi 

perbuatannya lagi, maka ia akan dikeluarkan dari 

sekolah. 

d) Hukuman 

Hukuman adalah yang paling akhir diambil 

apabila teguran dan peringatan belum mampu untuk 

mencegah siswa melakukan pelanggaran-pelanggaran. 

(Yunus , 2015 : 16-19). 

Adapun macam-macam hukuman dilihat dari bentuk penerapannya 

adalah berupa hukuman fisik dan non fisik. 

a) Hukuman berbentuk fisik 

Pertama, punishment (hukuman) dengan perbuatan. 

Punishment (hukuman) dengan perbuatan diberikan kepada siswa yang 

bersalah dengan memberikan tugas-tugas, misalnya dengan memberi 

pekerjaan rumah yang jumlahnya tidak sedikit, termasuk memindahkan 

tempat duduk, berdiri di depan kelas atau bahkan dikeluarkan dari 

kelas. Namun hal ini juga perlu dipertimbangkan. Apabila dikeluarkan 

membuat siswa tersebut merasa senang, maka lebih baik untuk 

memberikan hukuman yang lain, seperti berdiri di depan kelas.  
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Kedua, Punishment (hukuman) badan. Punishment (hukuman) 

badan ini adalah punishment (hukuman) yang dijatuhkan dengan cara 

menyakiti badan siswa baik dengan alat atau tidak, misalnya mencubit, 

memukul dengan penggaris dan lain sebagainya.  

b) Hukuman berbentuk non fisik 

Pertama, Punishment (hukuman) dengan isyarat. Punishment 

(hukuman) semacam ini dijatuhkan kepada siswa dengan cara memberi 

isyarat melalui mimik dan juga pantomimik, misalnya dengan mata, 

atau raut wajah. Punishment (hukuman) isyarat ini biasanya digunakan 

terhadap pelanggaran-pelanggaran ringan yang sifatnya preventif 

terhadap perbuatan atau tingkah laku siswa atau anak didik. Namun, 

dengan isyarat ini merupakan manifestasi bahwa perbuatan tersebut 

tidak berkenan di hati orang lain, atau dengan kata lain tingkah lakunya 

salah.   

Kedua, Punishment (hukuman) dengan perkataan, yaitu; 1) 

Memberi nasehat dan kata-kata yang mempunyai sifat kontruktif. 

Dalam hal ini, siswa yang melakukan pelanggaran diberi tahu, di 

samping juga diberi peringatan atau dituangkan benih-benih kesadaran 

agar siswa tidak mengulangi lagi perbuatannya yang keliru. 2) Teguran 

dan peringatan, hal ini diberikan kepada siswa yang masih baru satu 

atau dua kali melakukan kesalahan atau pelanggaran. Bagi siswa yang 

masih baru satu atau dua kali melakukan pelanggaran tersebut, 
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hendaknya hanya diberikan teguran saja. Namun jika dilain waktu siswa 

melanggar lagi secara berulang-ulang maka siswa tersebut diberi 

peringatan.  

Ketiga, Punishment dengan ancaman. Punishment (hukuman) 

jenis ini, berupa ultimatum yang menimbulkan kemungkinan-

kemungkinan yang terjadi dengan maksud agar siswa merasa takut dan 

berhenti dari perbuatannya yang salah. Ancaman ini merupakan 

punishment (hukuman) yang bersifat preventif atau pencegahan 

sebelum siswa tersebut melakukan kesalahan. (Ahmadi, 1987: 73). 

 

 

a. Syarat Memberikan Punishment (Hukuman) 

1) Hukuman harus sesuai dengan kesalahan anak didik. Jangan 

memberikan hukuman yang berat terhadap kesalahan yang 

ringan, begitu pula sebaliknya jangan memberikan hukuman yang 

ringan terhadap kesalahan yang berat. 

2) Hukuman harus adil. Adil tidak berarti sama rata, akan tetapi 

dikatakan adil jika hukuman itu diberikan sesuai dengan porsinya, 

sesuai dengan apa yang ia perbuat, dan penerapan hukuman itu 

tidak membeda-bedakan antara anak didik yang satu dengan anak 

didik yang lainnya. Jika A dan B melakukan kesalahan, maka A 
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dan B harus dihukum. Tidak hanya si A atau tidak hanya si B 

yang dihukum. 

3) Hukuman harus diberikan agar anak didik mengerti apa sebabnya 

ia dihukum dan apa maksud hukuman itu. Dengan demikian, 

diharapkan ia akan sadar bahwa perbuatan yang ia lakukan 

merupakan perbuatan yang salah dan ia juga dapat memahami 

bahwa hal tersebut bertujuan untuk kebaikan dirinya sendiri. 

Sehingga ia tidak lagi melakukan kesalahan tersebut. 

4) Hukuman diberikan harus dalam keadaan tenang. Jika 

memberikan hukuman dalam keadaan emosi, maka tidak 

menutup kemungkinan bahwa yang menghukum tidak dapat 

mengendalikan diri, sehingga timbullah perbuatan atau kekerasan 

yang di luar batas kewajaran. Oleh karena itu, seorang pendidik 

harus mampu mengontrol emosinya ketika memberikan hukuman 

kepada peserta didik. seorang pendidik harus mampu menahan 

nafsu amarahnya.  

5) Hukuman harus disertai dengan penjelasan, sebab bertujuan 

untuk memperbaiki akhlak. Sebelum menerapkan hukuman, 

pendidik hendaknya menginformasikan kepada peserta didik 

bahwa hukuman yang diberikan adalah sebagai alat untuk 

membuat peserta didik jera, agar tidak mengulangi kesalahan lagi 

dan diharapkan setelah diberikan hukuman tersebut, peserta didik 

dapat memperbaiki akhlaknya. 
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6) Hukuman harus diakhiri dengan pemberian ampunan. Setelah 

guru (pendidik) memberikan hukuman terhadap anak didiknya, 

hendaklah ia memberikan maaf atas perlakuan anak didiknya, dan 

tidak menyimpan dendam kepada anak tersebut. lebih baik pula 

jika pendidik dan peserta didik yang dihukum berjabat tangan, 

karena itu salah satu cara menghilangkan kedengkian.  

7) Hukuman diberikan jika terpaksa atau sebagai alat pendidikan 

terakhir. Hukuman diterapkan jika sudah melewati berbagai 

proses, misalnya sudah dinasihati, ditegur, diingatkan, namun 

masih melakukan kesalahan tersebut, maka guru dapat 

menerapkan hukuman kepada anak tersebut. 

8) Orang yang berhak memberikan hukuman hanyalah orang yang 

cinta pada anak saja, kalau tidak berdasarkan cinta maka 

hukuman akan bersifat balas dendam. Guru yang cinta terhadap 

anak didiknya tidak akan menerapkan hukuman yang bersifat 

balas dendam, akan tetapi bersifat mendidik yang menjadikan 

anak tersebut jera (Bintoro, 2018: 29). 

b. Kelebihan (Dampak Positif) dan Kekurangan (Dampak Negatif) 

Punishment. 

Kelebihan (dampak positif) punishment: 

1) Memperbaiki tingkah laku pelanggar dan menjadi 

peringatan bagi yang lain (teman pelanggar).  
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2) Memperkuat kemauan untuk menjalankan kebaikan dan 

menjadi lebih baik. 

Kekurangan (dampak negatif) punishment menurut Ngalim 

Purwanto yang dikutip oleh Rio Rastuti adalah sebagai berikut : 

1)  Menimbulkan  rasa dendam pada siswa yang dihukum. 

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, untuk 

menghilangkan kedengkian dan rasa dendam, maka 

hendaklah pendidik memberi maaf kepada anak yang 

telah dihukum dan saling berjabat tangan. 

2) Menyebabkan anak menjadi lebih pandai (berusaha) 

menyembunyikan pelanggaran. Agar hal ini tidak terjadi, 

seorang pendidik seharusnya memberikan perhatian yang 

lebih terhadap peserta didik tersebut, sehingga anak 

tersebut tidak mengulangi kesalahan yang sama. 

3) Mengakibatkan si pelanggar kehilangan perasaan salah. 

Karena ia sudah dihukum, maka ia menganggap 

kesalahannya telah terhapus (Rastuti, 2011: 55). Untuk 

menghindari hal seperti ini, seorang pendidik seharusnya 

menanamkan dalam diri peserta didik, bahwa hukuman 

bukan sebagai penghapus kesalahan, akan tetapi sebagai 

pengingat dan pembelajaran bahwa hal tersebut salah. 
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c. Batasan-Batasan Punishment 

1) Sanksi fisik dilakukan jika sudah terpaksa dan benar-benar 

diperlukan. Kalaupun itu terpaksa dilakukan, tidak boleh 

terlalu keras.  

2) Tidak memberikan banyak sanksi atau hukuman apalagi 

yang berupa sanksi fisik.  

3) Hukuman tidak boleh dilakukan dengan memperlihatkan 

kekerasan. dan sebagai tindakan balas dendam.  

4) Tidak memukul pada bagian wajah. 

5) Tidak menggunakan kata-kata yang tidak pantas. 

4. Al-Qur’an 

Al-Qur’an merupakan firman Allah SWT dan kitab terakhir 

yang diturunkan, yang memuat apa yang tidak termuat pada kitab 

lainnya, mengenai syari’at, budi, luhur dan kesempurnaan hukum 

(HPT, 2011: 17). Kitab suci ummat Islam ini diturunkan kepada 

penutup Nabi dan Rasul, yaitu nabi Muhammad SAW untuk 

disampaikan pada umatnya, agar dijadikan sebagai pedoman hidup. 

Kitab ini mencakup berbagai macam ajaran dan petunjuk terhadap 

setiap aspek kehidupan manusia. Salah satu aspek kehidupan yang 

diatur dalam al-Qur’an adalah tentang pendidikan. 

Al-Qur’an adalah sumber dari segala sumber ilmu. Ibnu Mas’ud 

mengatakan, sebagaimana dikutip oleh Shalih ibn Fauzan Haya al-

Rosyid, “kalau kalian menginginkan ilmu, bukalah lembaran al-
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Qur’an. Karena al-Qur’an mengandung ilmu orang-orang terdahulu 

dan orang-orang di masa mendatang” (Haya: 2007: 21). Al-Qur’an 

dijadikan sebagai sumber pendidikan Islam yang pertama dan utama 

karena al-Qur’an merupakan pedoman bagi seluruh lini kehidupan yang 

diturunkan oleh Allah swt. 

5. Tafsīr                                         

Istilah tafsīr dapat dilihat dalam al-Qur’an surat al-Furqān ayat 

33: 

َناَك بِاْلَحقِّ َوَأْحَسَن تـَْفِسيرًا  َوَال يَْأتُوَنَك ِبَمَثٍل ِإالَّ ِجئـْ

Artinya: tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu 
(membawa) sesuatu yang ganjil, melainkan kami datangkan 
kepadamu suatu yang benar dan yang paling baik 
penjelasannya. (Q.S al-Furqān [25] :33) 
 

Secara harfiyah kata tafsīr berasal dari bahasa Arab yang 

merupakan bentuk isim masdar dari kata fassara yang berarti 

menerangkan, dan menjelaskan (Munawwir, 1997 : 1055). Adapun 

secara istilah, ulama berbeda pendapat dalam mendefenisikan arti 

tafsīr tersebut. Menurut Abu Hayyan dalam kitabnya al-Bahrul 

Muhith, tafsīr  adalah ilmu yang membahas tentang cara-cara 

mengucapkan lafadz-lafadz al-Qur’an, madlulah, dan ahkam-nya 

secara ifrady (sendiri-sendiri) dan tarkib (tersusun) dan ma’ani-nya 

(makna-maknanya) yang mengandung keterangan tentang hal-ihwal 

susunannya (Faudah, 1977: 2).  

Lain dari pada itu, pengertian tafsīr menurut Prof. Dr. Abd. 

Muin Salim, MA dibedakan atas dua macam  yaitu: (1) tafsīr sebagai 
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mashdar berarti menguraikan dan menjeaskan apa-apa yang 

terkandung dalam al-Qur’an berupa makna-makna, rahasia-rahasia, 

dan hukum-hukum. (2) tafsīr sebagai maf’ul  berarti ilmu yang 

membahas koleksi sistematis dari natijah (hasil) penelitian terhadap 

al-Qur’an dari segi dilalahnya yang dikehendaki oleh Allah swt 

sesuai dengan kadar kemampuan manusia (Salim, 2010: 12).  

Abd. Muin Salim juga membagi tiga konsep yang 

terkandung dalam istilah tafsīr, yaitu: 

a. Kegiatan ilmiah yang berfungsi memahami dan 

menjelaskan kandungan al-Qur’an. 

b. Ilmu-ilmu (pengetahuan) yang dipergunakan dalam 

kegiatan tersebut . 

c. Ilmu yang merupakan hasil kegiatan ilmiah tersebut  

Dari ketiga konsep tersebut tidak dapat dipisahkan sebagai 

suatu proses, alat, dan hasil yang ingin dicapai dalam tafsīr 

(Salim, 2010: 29). Dalam menafsirkan al-Qur’an, tentu 

diperlukan suatu metode. Terdapat beberapa metode dalam ilmu 

tafsīr, salah satunya adalah metode maudhu’i. Metode maudhu’i 

juga disebut dengan metode tematik, yaitu metode yang 

pembahasannya berdasarkan pada tema-tema tertentu yang 

terdapat dalam al-Qur’an. Terdapat dua cara yang digunakan 

dalam tata kerja metode maudhu’i, yaitu dengan menghimpun 

seluruh ayat al-Qur’an yang berbicara tentang masalah tertentu 
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serta mengarah pada tujuan yang sama sekalipun berbeda 

turunnya dan tersebar dalam berbagai surat dalam al-Qur’an, 

atau dengan menafsīrkan berdasarkan pada surat tertentu 

(Salim, 2010: 47).  

 Langkah-langkah yang digunakan dalam menerapkan 

metode tafsīr maudū’i menurut al-Farmawi, yang dikutip oleh 

Abd. Muin Salim dalam tulisan Quraish Shihab adalah sebagai 

berikut: 

a. Memilih atau menetapkan masalah al-Qur’an yang akan 

dikaji. 

b. Menghimpun ayat-ayat al-Qur’an yang berkaitan dengan 

masalah yang akan dikaji. 

c. Menyusun ayat-ayat tersebut secara runtut berdasarkan 

masa turun dan asbāb an-nuzūlnya. Asbāb an-nuzūl 

dicantumkan jika ayat tersebut mempunyai asbāb an-

nuzūl. 

d. Mengetahui hubungan-hubungan (korelasi) antara ayat-

ayat tersebut. 

e. Menyusun tema bahasan dalam kerangka yang pas, utuh, 

sempurna dan sistematis. 

f. Melengkapi uraian pembahasan dengan hadis jika 

dianggap perlu. 

g. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara tematik dan 

menyeluruh dengan cara menghimpun ayat-ayat yang 

mengandung pengertian yang serupa, mengkompromikan 

antara pengertian yang ‘amm dan khas, antara yang 

mutlaq dan muqayyad, mensingkronkan ayat-ayat yang 

tampak kontradiktif, menjelaskan ayat nasikh dan 
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mansukh, sehingga semua ayat bertemu pada satu muara 

(Salim, 2011: 45). 

Dari beberapa uraian di atas, telah jelas pemberian batasan dan 

konsep-konsep utama yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini. 

Konsep-konsep utama tersebut dijelaskan langkah-langkahnya dalam 

metode dan menjadi acuan dalam pembahasan skripsi ini. 

6. Tafsīr al-Marāgī 

Tafsīr Al-Marāgī merupakan salah satu kitab yang paling terkenal 

yang ditulis oleh Ahmad Musṭāfā bin Musṭāfā bin ‘Abdul Mun’in al-Qadi  

al-Marāg. Ia dilahirkan pada tahun 1300 H/1883 M di sebuah kota  yang 

bernama al-Marāgāh Provinsi Sūhaj 700 km arah selatan kota Kairo (Zaini, 

1996: 15).  Tafsīr ini menggunakan corak adabi ijtima’i (mengemukakan 

keindahan bahasa dengan berusaha menjelaskan makna yang dimaksud al-

Qur’an) dan menggunakan metode penafsiran analisis atau yang disebut 

dengan metode tahlili. mirip dengan Tafsīr Al-Manar yang ditulis oleh 

Muhammad Abduh dan Rasyid Rida. Hal tersebut karena Muhammad 

Abduh dan Rasyid Rida merupakan guru Ahmad Musṭāfā al-Marāgī (Zaini, 

1996: 21).  

 


